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Gazeta Hoje chega aos 10 anos
A Gazeta Hoje completa 10 anos de existência, com um jornalismo imparcial e independente,

crescendo junto com o Estado de Sergipe. Remanescentes da extinta Gazeta de Sergipe, bravos
jornalistas resolvem colocar em circulação um Jornal para continuar fazendo história em Sergipe e
no Brasil. Nosso objetivo é informar para formar opinião em todas as áreas da vida humana.
Sinceros agradecimentos a Deus e aos que fazem este periódico, bem como  nossos leitores.  (Cad-
erno B)

TRANSPORTE

EMPRESÁRIOS REIVINDICAM
 VIAS PRIORITÁRIAS PARA

SERVIR MELHOR À POPULAÇÃO

Deputado diz que o
melhor nome para

2018 é João Alves
O deputado estadual Robson Viana (PMDB)

disse que o nome para governar o Estado de
Sergipe a partir de janeiro de 2019 é o do
prefeito de Aracaju João Alves Filho (DEM).
Falou que as pesquisas mostram isso e afirmou
que não existe nenhum nome novo que possa
impedir que João governe Sergipe pela quarta
vez. Porém, Robson faz uma ressalva: “como está
longe pode aparecer, outro nomemas, o momen-
to é esse”.  (Página 4A)

Projeto BRTpara ônibus já tem recursos assegurados pelo Governo Federal
Em Aracaju, 519 ônibus transportam a cada seis viagens 360 pessoas, segundo informa o presidente do Sindicato das Empresas de

Transportes de Passageiros do Município de Aracaju – Setransp, Alberto Almeida. “O grande desafio é servir com qualidade sem contar
com uma perfeita mobilidade”. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT garante, através do diretor de Planeja-
mento, Francisco Navarro, que o projeto BRT, que cria vias exclusivas para ônibus, já tem recursos assegurados pelo Governo Federal.
(Caderno C)

Augusto Franco

Prefeitos discutem crise dos municípios na Assembleia
Prefeitos sergipanos compareceram à Assembleia Legislativa de Sergipe, atendendo requerimento da deputada Silvia Fontes (PDT)

para discutir a crise pela qual passam as prefeituras sergipanas. Na ocasião, a deputada propôs a criação de uma Frente Parlamentar de
Prefeitos visando mostrar a situação à presidente Dilma Rousseff (PT).

Desfile Cívico  vira
tradição e atrai famílias

(Caderno C)

Confira esta e outras atrações na coluna Fina
Stampa, assinada pelo jornalista Múcio Miran-
da nas Páginas 7 e 8

A modelo Iza Silva

Maria Bethânia comemora
50 anos de carreira No
Teatro Tobias Barreto

FINA STAMPA

Thaiara Silva

Dificuldades como estas, estes cadeirantes passam diariamente no transporte coletivo
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Cobrança do estacionamento

A Prefeitura Municipal de
Aracaju resolveu voltar a co-
brar estacionamentos no cen-
tro da cidade. Houve muitas
polêmicas no passado
porque a empresa que gan-
hou a concorrência não fazia
o serviço direito e, para com-
pletar havia suspeita de cor-
rupção. Agora, na gestão do
Prefeito João Alves Filho
(DEM) o serviço volta com
mais organização. Mesmo
assim, antes de fechar esta
edição, a empresa que gan-

hou a concorrência não vin-
ha cumprindo com o acordo
e teve que suspender a co-
brança.

Todos sabem que o trânsi-
to em Aracaju é infernal. Por
mais que as autoridades com-
petentes queiram arrumar,
mas, fica pior. Por conta dis-
so, e outros problemas no
centro, é que a Prefeitura re-
solve voltar a cobrança do
pedágio.

No inicio muitas
reclamações por parte dos

comerciantes do Mercado
Municipal, porque não tinha
horas para estacionar o veícu-
lo e vender seu produto. De-
pois de muito ajeitar, quem
vende no mercado terá 4 ho-
ras de estacionamento e paga
apenas por 2. Alguns
aceitaram e outros não.

Outra reclamação é com
relação ao tiket que estava
saindo com outro valor. En-
fim a empresa que ganhou a
concorrência para operar as
máquinas não estava     tra-

balhando corretamente.
A organização dos estacio-

namentos é válida, uma vez
que fica mais fácil o consu-
midor fazer seu horário para
comprar e, acima de tudo
encontrar uma vaga para
guardar seu veículo. Agora
precisa que a empresa tenha
responsabilidade para
prestar um bom serviço à
comunidade.

Convidada

A ex-primeira-dama Eliane Aquino (PT) foi convidada por várias
siglas partidárias, como PCdoB, PMDB, PSB, PSD e PDT, para se filiar
e quem sabe, participar da disputa eleitoral para prefeito de Aracaju
em 2016, mas ela agradeceu o carinho e fica mesmo no Partido dos
Trabalhadores que não lhe dá a devida atenção, como filiada, e nem
mesmo como esposa da maior liderança do PT em Sergipe ex-governa-
dor Marcelo Déda. Mas ela explicou os motivos pelos quais fica mes-
mo sabendo que em outros ‘ninhos’ teria a chance de alçar voos mais
altos, por ser é um nome novo na política e sem os velhos vícios.  A
população mereceria essa oportunidade para escolher, já que há muito,
clama por mudanças, por renovação.

Não deixa a política

Quem não lembra das recentes
declarações do governador Jack-
son Barreto (PMDB), dando
conta do seu afastamento da
política dizendo que iria
descansar? Agora já se comenta
a possibilidade de sua
participação no 1º turno da
campanha eleitoral para
prefeitura de Aracaju em 2016,
tendo como candidato o
secretário de Estado da Saúde,
Zezinho Sobral (PMDB). O povo
tem razão quando diz que político
não tem palavra. Diz uma coisa
agora, mais tarde diz outra. E
quando o assunto é poder, aí o
“bicho pega”.

Não sai

O presidente do diretório mu-
nicipal do PT e líder na Câmara
Municipal, Emanuel Nascimento,
desmente a notícia de que estaria
deixando o partido. Segundo ele,
não tem motivos para sair e disse:
quem cometeu erros, equívocos
que pague por eles. “As pessoas
têm que respeitar os quase dois
milhões de filiados. Ele lembra que
o partido é grande, é um partido
que tem sua história de construir
um país melhor. A sigla do PT é
grande. Não é justo todos pagar-
em pelos erros de alguns”, encer-
ra dizendo que a Igreja não pode
pagar pelo erro do padre.

Trocou

O vereador Emerson Ferreira da Costa, Dr. Emerson, ex-PT, agora na
Rede, partido fundado por Marina Silva, disse que esse partido não
tem dono e nem é de aluguel como muita gente pensa. O partido não
tem presidente e sim uma coordenação que é constituída por dois
porta vozes, dois coordenadores de organização, dois coordenadores
de finanças e dois coordenadores de tesouraria e esses cargos têm
alternâncias, disse o vereador acrescentando que para se filiar ao
partido, tem que passar por um curso de formação. Esclareceu ainda
que foi tanto assédio para filiação que a Rede chegou a tirar o site do
ar por alguns minutos. “A Rede não quer ser mais um partido e sim uma
alternativa para Sergipe e o Brasil, porque a proposta desse partido é
ser diferente”, disse orgulhoso.

WhatsApp

O uso do WhatsApp, facebook
(celular) no ambiente de trabalho
deveria ser proibido porque tem
incomodado quem precisa de rapi-
dez. Alguns funcionários de ca-
sas lotéricas abusam e o cliente
fica impaciente com essa atitude.
Enquanto digitam, ficam de olho
no celular ao mesmo tempo, o que
em muitas situações pode trazer
prejuízos, tanto para a empresa,
quanto para o cliente numa oper-
ação errada. O WhatsApp, em es-
pecial, é um aplicativo que permite
a troca de mensagens, fotos,
vídeos e muito mais em tempo real
e em qualquer lugar do planeta.

Eleição

Às vésperas da eleição para
conselheiro (a) tutelar, que será
realizada domingo, 4, as comu-
nidades desconhecem o verda-
deiro trabalho desenvolvido dos
Conselhos Tutelares em defesa
da criança e do adolescente víti-
mas de qualquer tipo de violên-
cia.. Por isso, não têm interesse
de ir às urnas escolher consel-
heiro (a) para importante trabal-
ho. Por outro lado, os Conselhos
Tutelares não têm como oferecer
um bom serviço face as
condições estruturais e financei-
ras para o exercício das funções.
Essa é a realidade de Sergipe. Até
que tem conselheiro com boa
vontade para trabalhar, mas fica
impossibilitado pelas dificul-
dades.

Simultânia

Esta será a primeira vez que 30 mil conselheiros serão escolhidos
por meio do voto em uma eleição simultânea em todo o país para o
mandato de quatro anos a partir de janeiro. Qualquer pessoa com mais
de 16 anos pode ajudar na escolha dos novos conselheiros. É preciso
levar documento de identidade (com foto), título de eleitor e
comprovante de residência. Para saber os locais de votação e conhecer
a lista de candidatos, o cidadão precisa procurar o Conselho dos
Direitos da Criança e do Adolescente de sua cidade.

Conselho
Falando em Conselho Tutelar,

a entidade deveria agir com mais
rigor, quando se tratar de pais
irresponsáveis que não protegem
seus filhos do barulho
ensurdecedor, quando os levam
a bares e eventos; do sol, quando
os levam a praia, sem horário para
sair e quando andam pelas ruas
sem nenhuma proteção. Falo isso
porque sou testemunha de vê
crianças necém-nascidas nesses
locais, sem que se tome
providência. Será que ninguém vê
esse absurdo? Só é ir em festas
públicas, como exemplo o
Carnaval do Rasgadinho para
encontrar crianças de 3 e 5 meses
2h da madrugada nos braços da
mãe irresponsável.

Salto
O prefeito da cidade de

Estância Carlos Magno deu um
salto, não diria espetacular, mas
de tamanha altura que causará
impacto negativo ao DEM
(Partido Democratas). É mais uma
baixa que os democratas de
Sergipe sofrem. Mas o salto ao
qual me refiro é pela troca de
partido ideologicamente
diferente, ao qual se adaptará
facinho, facinho.. Para o PCdoB,
que ainda é um partido nanico no
estado foi uma aquisição
providencial para as pretensões
do ex-prefeito de Aracaju Edvaldo
Nogueira. Esclarecendo que o
comando do partido será
entregue ao prefeito.

A síndrome da honestidade

Com a crise financeira e moral que tomou conta do país, alguns
parlamentares municipais e prefeitos encontraram um jeito de ficar
bem na “fita” para agradar a população que está cansada de trabalhar
para pagar seus altos salários e não ter retorno em saúde, educação e
segurança de qualidade. Eles resolveram reduzir seus próprios salários,
mas atenção, só por poucos meses, o que deveria ser por toda gestão.
Já a Câmara de Vereadores da cidade de Santo Antônio da Platina, no
norte do Paraná, que começou essa campanha, aprovou projeto que
reduz salário do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores, mas os
novos valores só passam a valer a partir dos próximos mandatos, ou
seja, em janeiro de 2017, o que deveria ter começado por eles. Esperteza
a parte, a síndrome da honestidade também pegou a prefeita de
Itaporanga D´Ajuda, Maria das Graças, que determinou a redução do
seu próprio salário até o final deste ano, dos secretários e dos demais
ocupantes de cargos de confiança e redução de outras vantagens
temporárias. Por outra lado, esquecendo a crise e pouco se lixando
pro povo, uma Câmara Municipal de Sergipe aprovou em 50% as
diárias com viagens. É mole!

Pior analfabeto é o que se diz político
ARTIGOS

“O pior analfabeto é o anal-
fabeto político. Ele não ouve,
não fala, nem participa dos
acontecimentos políticos. Ele
não sabe o custo de vida, o
preço do feijão, do peixe, da
farinha, do aluguel, do sapato
e do remédio. Depende das
decisões políticas” - Bertolt
Brecht.

     Falar de política não é
difícil. Mais difícil é dar uma
resposta clara e objetiva, pois
a política é muito abrangente.
Apesar da importância deste
assunto, são poucos os inter-
essados, a maioria da so-
ciedade foge do debate,
achando que isso é dever so-
mente de quem está no pod-
er. Não sabem eles que
acabam fortalecendo ainda
mais a chance do honesto se
corromper com facilidade e
passar a enganar o povo.
Quem não participa da políti-
ca será só mais um a votar,
além disso, estará votando em
vão.

     O desinteresse pela
política torna-se de fácil com-
preensão quando levamos em
consideração que vivemos
numa sociedade de indivíduos
que, no seu agir políticamente,
procuram nada mais nada
menos do que se beneficiar da
política. E apesar dela ser fun-
damental na vida de todos,
podemos perceber que muitos
eleitores sequer se lembram
em quem votaram nas últimas
eleições. Não podemos ingen-
uamente nos abster, cabe à
população fiscalizar e cobrar
do seu representante. Política
é coisa séria e não para ser
lembrada apenas em períodos
de eleições.

     Podemos afirmar que
essa falta de interesse está rel-
acionada à questão educacio-
nal do país. O governo não
investe pesadamente na for-
mação de seus cidadãos. Só
isso já responde a vários
“porquês”. A revolução de
1964 aconteceu pelo direito de
poder votar, cantar, falar, es-

crever. Esta luta custou à vida
de vários brasileiros que ac-
reditaram que só através da
política e de partidos fortes
chegaríamos a ter um país
democrático.

     A emissora de televisão
SBT levará ao ar a novela
“Amor e Revolução”, que
mostrará o que foi o lado ne-
gro da ditadura militar, os anos
de chumbo no Brasil. Isso rep-
resenta um verdadeiro pre-
sente à geração que só con-
heceu este período por meio
dos livros de história, assim
mesmo contado da forma que
o sistema prefere utilizar. A
partir do momento em que es-
ses horrores forem revelados
e a população brasileira que
não viveu essa época e sequer
imaginou que tudo isso real-
mente ocorreu terá uma aju-
da para modificar sua forma
de pensar.

     Temos o dever ético e
moral de valorizar os direitos
que temos hoje. Muito de nos-
sos irmãos lutaram e morreram
para que vivêssemos num país
livre, para que pudéssemos
exercer o direto ao voto, o
direito de se expressar livre-
mente sem nenhuma censura,
viver verdadeiramente num
estado democrático de direto.

    Temos muito ainda a faz-
er para sermos um país ver-
dadeiramente democrático.
Não podemos permitir que
muitos de nossos irmãos mor-
ram em filas de hospitais por
falta de atendimento médico
ou fora da sala de aula, sem
emprego, sem moradia, enfim,
esta luta não pode parar. Pre-
cisamos lutar para termos
partidos comprometidos com
o povo, homens que defendam
a bandeira da moralidade do
bem público. Cobrar insis-
tentemente desses senhores
que são pagos para trabalhar
pelo povo e para o povo. O
voto é a maior arma para o for-
talecimento da democracia,
principalmente o voto con-
sciente. Será preciso estar

atento em apontar e denunciar
todos os “Brutus” dessa nação.

     Quando alguém oferecer
algo em troca do seu voto lem-
bre-se quantos irmãos deram
a vida para você exercer o
direto de votar. Muito cuidado
com o político demagogo, ele
pode trocar de pele, mas a sua
catinga continua. Esses seres
devoradores de esperança
vivem sempre da mentira e da
miséria do povo. Prometem de
tudo e não cumprem nada.
Quando isso acontecer lem-
bre-se dos irmãos que lutaram
para você votar.

     Preste atenção neste
seres:

     O Bom Orador: este per-
sonagem tem o dom da fala.
Engana multidões e o “povão”
sempre diz, “esse cara fala
bonito!”. Tenha sempre em
mente que este ser pode te
enganar. Você já foi enganado
por um bom orador?

     O Rico: este personagem
surgiu nos últimos tempos. É
um ser extremamente prepo-
tente. Chega dizendo, “eu não
preciso da política, sou um
empresário bem sucedido”.
Então sempre pergunte a ele
por que larga todo o seu pat-
rimônio para se tornar um
político?

    O Forasteiro: este person-
agem e o mais novo na corte
política. Ele migra de um Es-
tado para outro sempre colo-
cando os seus interesses em
primeiro plano. Atua com ob-
jetivo único de dilapidar o pat-
rimônio público e quanto exe-
cuta sua “tarefa” migra para
outra região.

    “O analfabeto político é
tão burro que se orgulha e est-
ufa o peito dizendo que odeia
a política. Não sabe o imbecil
que da sua ignorância política
nasce à prostituta, o menor
abandonado e o pior de todos
os bandidos que é o político vi-
garista, pilantra, corrupto e
lacaio das empresas nacionais
e multinacionais” -

Bertolt Brecht.

Jornalismo
e violência

Impressiona-me o
crescente espaço destinado à
violência nos meios de
comunicação. Catástrofes,
tragédias, crimes e agressões,
recorrentes como chuvaradas
de verão, compõem uma pauta
sombria e perturbadora. A
violência não é uma invenção da
mídia. Mas sua
espetacularização é um efeito
colateral que deve ser evitado.
Não se trata de sonegar
informação. Mas é preciso
contextualizá-la. A overdose de
violência na mídia pode gerar
fatalismo e uma perigosa
resignação. Não há o que fazer,
imaginam inúmeros leitores,
ouvintes, telespectadores e
internautas. Acabamos, todos,
paralisados sob o impacto de
uma violência que se afirma
como algo irrefreável e
invencível. E não é verdade.

Os que estamos do lado
de cá, os jornalistas, carregamos
nossas idiossincrasias.
Sobressai, entre elas, certa
tendência ao catastrofismo. O
rabo abana o cachorro. O mote,
frequentemente usado para
justificar o alarmismo de certas
matérias, denota, no fundo, a
nossa incapacidade para
informar em tempos de
normalidade. Mas, mesmo em
épocas de crise (e estamos
vivendo uma gravíssima crise de
segurança pública), é preciso
não aumentar
desnecessariamente a
temperatura. O jornalismo de
qualidade reclama um especial
cuidado no uso dos adjetivos.
Caso contrário, a crise real pode
ser amplificada pelos megafones
do sensacionalismo. À
gravidade da situação, inegável
e evidente, acrescenta-se uma
dose de espetáculo e uma
indisfarçada busca de audiência.
O resultado final é a
potencialização da crise. Alguns
setores da imprensa têm feito,
de fato, uma opção preferencial
pelo negativismo. O problema
não está no noticiário da
violência, mas na miopia, na
obsessão pelos aspectos
sombrios da realidade.

Precisamos, ademais,
valorizar editorialmente
inúmeras iniciativas que tentam
construir avenidas ou ruelas de
paz nas cidades sem alma. A
bandeira a meio pau sinalizando
a violência não pode ocultar o
esforço de entidades,
universidades e pessoas
isoladas que, diariamente, se
empenham na recuperação de
valores fundamentais: o
humanismo, o respeito à vida, a
solidariedade. São pautas
magníficas.

Autor desconhecido
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Vale o que está escrito
Valmir Monteiro faz apelo dramático para
salvar Tainah, que precisa de transplante

O deputado estadual Valmir Monteiro, PSC, fez um apelo
dramático para que os sergipanos doem sangue, para que a
jovem Tainah Santos de Jesus, 10 anos,  seja salva, com o
transplante de medula óssea. Valmir passou um vídeo, onde
Tainah pede ajuda, para que ela não vire anjo. A peça
emocionou a todos que assistiram.

Wesley Safadão, Paulinha Abelha (Caldinha Preta), Erick
Ricarte (Pânico na TV), Gustavo Rojão Diferente e
Danielzinho do Forró Quarto de Milha são alguns dos artistas
que gravaram vídeos e colocaram nas redes sociais, pedindo
ajuda para salvar Tainah Santos de Jesus. O deputado Valmir
Monteiro conclama os sergipanos para um grande ato neste
dia 26 em prol da menina e que a campanha continue, até ela
conseguir a cirurgia e ter a vida salva.

Valmir Monteiro apresentou Indicação, solicitando do
governador Jackson Barreto de Lima, PMDB, bem como ao
secretário de Estado da Saúde, José Macedo Sobral, para

que, de forma justa, veja a possibilidade de utilizar como
exemplo da campanha “Outubro Rosa”, a luta, garra, força
de vontade, esperança e fé contra o câncer da jovem Tainah
Santos de Jesus, de apenas dez anos de idade, da cidade de
Lagarto.

Valmir, também, está preocupado com a possibilidade
de milhares de desempregados, por conta da praga da Mosca
Negra, que ataca os pomares.  Ele sugere o mutirão para
acabar com a praga da mosca negra que está dizimando
laranjais e em breve atacará a plantação de manga e goiaba.
Será o caos na região da citricultura sergipana.

Desesperado com dívidas e vendo seu pomar
desaparecer com a praga da mosca negra, um citricultor
praticou o suicídio na região centro sul de Sergipe. É preciso
fazer alguma coisa, para que outros não entrem em depressão
e cometam o mesmo desatino.

CHIKUNGUNYA

Seguindo orientação do
secretário municipal Luciano Paz
(foto) , a Secretaria Municipal da
Saúde (SMS), vem mais uma vez
alertar a população aracajuana para
os cuidados contra a Febre
Chikungunya, que é transmitida pelo
mesmo mosquito causador da den-
gue, o Aedes aegypti. Apesar de
ambas as doenças possuírem
sintomas semelhantes, é importante
que o cidadão fique atento para
alguns sintomas que são
característicos da doença. Dentre eles
estão: febre, mal-estar, dores pelo
corpo, dor de cabeça, apatia e
cansaço. Além do sintoma
característico da Chikungunya, que
é o acometimento das articulações,
ou seja, o vírus avança nas juntas
dos pacientes e causa inflamações
com fortes dores acompanhadas de
inchaço, vermelhidão e calor local.

IML EM LAGARTO

O deputado estadual Valmir
Monteiro, PSC, cobra do Governo
de Sergipe uma base do IML no
Centro-Sul. “O órgão precisa de
estrutura e de mais investimentos até
para atender bem à população. Já
verificamos casos aonde a pessoa
vem a óbito, mas pela demanda
grande, o corpo chega a ficar
estendido no chão por até 24 horas.
E isso é desumano!”.

 VANDERBAL

O médico deputado estadual
Vanderbal Marinho (PTC-SE)
reivindica do Governo do Estado
providências para realizar obra de
recapeamento asfáltico e o devido
acostamento na estrada que liga o
município de Itabaiana ao município
de Campo do Brito, por se tratar de
uma rodovia estratégica para a
segurança dos transeuntes e para o
escoamento da produção agrícola da
região agreste. Vanderbal (foto)
entende que é fundamental dá
segurança para os cidadãos.

LOURIVAL

O médico baiano Lourival
Baptista, ex-governador e ex-
senador por Sergipe, vem recebendo
merecidas homenagens, numa
demonstração do carinho e amor por
este cidadão que soube amar esta
terra como a sua “pátria”. Parabéns!
Tive prazer de conviver bons
momentos com ele e sempre
aconselhando para deixar de fumar.

VETO
O governo do Estado vetou o

projeto aprovado pelos
parlamentares de autoria do
deputado Garibalde Mendonça,
PMDB, que “obriga os proprietários
de imóveis considerados de risco,
com ou sem edificações, a manter os
mesmos em condições sanitárias
adequadas, com a finalidade de evitar
a proliferação do mosquito
transmissor da dengue e da

chikungunya”. O veto foi mantido
por 12 votos a favor e nove contra.

CHICO NO MEIO

Francisco Gualberto, PT, líder
do Governo na Assembleia
Legislativa, defendia o veto, quando
disse que pode ter tudo, menos uma
doença com chico no meio.Ele se
referia a chikungunya. Claro que
provocou risos.

TORCEDOR

Venâncio Fonseca, PP,
perguntou a Francisco Gualberto,
você torce pelo Sergipe. E Chiquinho
respondeu, sim. Pelo Vasco da Gama,
Chiquinho disse sim. Vai votar pela
manutenção do veto? E Chico, sim.
Então você vai perder, porque torce
pelo Vasco. Chiquinho não perdeu.

 SE DOEU

Luciano Bispo, PMDB,
presidente da Assembleia Legislativa,
torcedor sadio do Vasco da Gama, ao
ouvir Venâncio dizer que Chiquinho
perderia a votação, porque torce pelo
Vascão, comentou: deputado, que é
isso. Agora que o Vasco está
embalando, vossa excelência quer
derrubar o time. Deputado não
quebre esta sequência de vitórias.

COBRANÇA

O deputado estadual Georgeo
Passos, PTC, cobra do Governo de
Sergipe o reajuste dos servidores
públicos estaduais. Georgeo utilizou
várias manchetes de jornais, para
mostrar o sofrimento da categoria e a
insensatez de Jackson Barreto de
Lima, PMDB.

CLAMANDO

O deputado estadual Antônio
dos Santos clama aos deuses para que
ilumine o governador Jackson
Barreto de Lima, PMDB-SE, e o
Estado passe a contar com
tratamento contínuo dos pacientes
com câncer. Ele garante que hoje o
desespero maior do doente é saber
que não tem como ter a cura, porque
a máquina estatal é deficiente na saúde
pública.

QUANTO GANHARAM

Na Barra dos Coqueiros
moradores querem saber quanto cada
vereador ganhou para votar a favor
do projeto que aumenta o gabarito
das construções para doze andares.
Antes eram apenas quatro. O
município se transformará num
verdadeiro caldeirão do diabo, além
da falta de infraestrutura.

NÃO MORAM

Os construtores que irão
erguer os espigões vão ganhar
milhões, mas nenhum deles vai morar
no novo inferno de Sergipe que será a
Barra dos Coqueiros. Mas diz que
os vereadores aprovaram o projeto,
porque sabem que nas eleições vai
sobrar o troco, para alcançar a
reeleição. Os nobres edis estão nas
alturas e como sempre o povão
pisado.

LIDERANÇA

Em uma cidade tão grande
como Itabaiana, será que não vai
existir nenhum nome que possa
disputar com honestidade com os
demais grupos que já estamos
calejados de saber que já não há mais
espaços para enganação e corrupção?
Isso não é um sonho é vontade de
mostrar aos intitulados senhores dos
votos quê, quem manda é o povo.

DESEMPREGO

O prefeito de Itabaiana, Valmir
dos Santos Costas ( Valmir de

Francisquinho), anuncia nas
emissoras de rádio que vai demitir
em torno de 300 a 500 servidores.
Ele coloca a culpa na presidente
Dilma. Se existe uma cidade do Brasil
que não está em crise é Itabaiana, por
que a folha de pagamento é baixa,
onde 70% dos funcionários recebem
um salário mínimo, e olhe que
Itabaiana recarda muito imposto
altíssimo como: IPTU, TIP, alvará,
etc..., em torno de 40 a 50 mil reais
por dia. Por que outra coisa não
funciona? Cuidado seconeiros seus
nomes podem estar na lista.

GRANA

Adversários do prefeito
Valmir dos Santos Costa diz que a
Prefeitura de Itabaiana tem dinheiro
para gastar na mídia, mas não há grana
para pagar bem aos servidores. Dizem
que são 3 rádios para fazer propa-
ganda mentirosa para ele (Valmir). E
olhe que saí caro. Mas remédio nada,
a merenda escolar zero. Dali prefeito
de Itabaiana!

PSOL 2016

O professor Luís Alberto,
presidente do diretório municipal do
PSOL de São Cristóvão, se desdobra
para organizar o partido e disputar
as eleições municipais. Aposta que a
sigla terá representante na Câmara
Municipal.

PREFEITO DO PSOL

Luís Alberto não afasta a
hipótese do PSOL eleger o futuro
prefeito de São Cristóvão. Ele acredita
na vontade de mudanças da
população, que vem sofrendo há mais
de dez anos com os desmandos dos
prefeitos e a última porrada foi a
renúncia de Rivanda Farias Batalha,
depois de denunciada de exigir 10%
das empresas que ganhavam as
licitações do município. Só recebia a
fatura quem primeiro depositasse os
10% da doutora Rivanda Batalha.

SEM AJUDA

Estudantes do Pró-Jovem
Urbano da Escola de Ensino Funda-
mental Olavo Bilac garantem que
estão na pindaíba há seis meses,
porque até agora só receberam uma
parcela da bolsa, que é de R$ 100,00
mensais. Mércia Santos diz que quer
receber o dinheiro. Jaqueline Correia
diz que foi tirar o dinheiro, pensando
que receberia R$ 400,00 e só tinha
R$ 100,00 no banco. A coordenação
do curso diz que o atraso é por parte
do Governo Federal e só recebe quem
tem frequência assídua e faz os
trabalhos escolares.

LIMPOS

Está para avaliação dos
deputados estaduais sergipanos um
projeto de lei que proíbe a contratação
de pessoal efetivo e comissionado
com problema na justiça, já que esteja
sendo processado por crime de
corrupção, entre outros. Agora é sa-
ber se realmente a turma vai querer
que o Estado só contrate gente de
boa índole. Vamos esperar pelos
acontecimentos.

QUEM É?

O prefeito de Nossa Senhora
do Socorro, Fábio Henrique, o
Poderoso Mandão de Sergipe, ainda
não decidiu quem comandar para
disputar a sua sucessão. Ele avalia
vários nomes dos seus subalternos
como os secretários municipais de
Transportes, Klewerton Siqueira, e
de Saúde, Saulo Elói, e da vereadora

Maria da Conceição dos Anjos,
conhecida como Maria da Taiçoca.
Segundo Fábio o grupo está se
estruturando e terá candidato
majoritário. “Pretendemos formar um
grupo forte para disputar o pleito”,
afirma.

VOLTARÁ?
Traído pelo ex-amigo Fábio

Henrique, PDT, a quem ajudou a se
eleger prefeito de Nossa Senhora do
Socorro, o ex-deputado estadual José
do Prado Franco Sobrinho (Zé
Franco), largou o PDT e se filiou no
PSDB, a convite dos novos dirigentes
desta sigla partidária. Zé  (foto) foi
prefeito três vezes de Socorro e
garante que participará diretamente
das eleições de 2016. O que se
imagina é que tentará voltar a governar
o município.

QUENTINHAS

Segundo informação que vem
lá de Itabaiana, o prefeito Valmir dos
Santos Costa (Valmir de
Francisquinho) não pagou o
fornecedor das quentinhas, e por esse
motivo a empresa não manda a
comida, quando deixa de receber. É o
que dizem. Até  polícia passa fome
em Itabaiana, se não tiver um
qualquer no bolso, para forrar a
barriga. Isso tem procedência
prefeito? E o dono das quentinhas
está certo não pagou, não manda. E
olhe prefeito os policiais têm que se
alimentar bem para garantir a nossa
segurança.

BARRIGA CHEIA

Conta-me um sujeito lá da
terra dos ceboleiros, que na gestão
do prefeito Luciano Bispo, PMDB,
a Prefeitura de Itabaiana nunca
atrasou o pagamento aos
fornecedores de quentinha para a
Delegacia, por isso nunca faltou. O
sujeito aproveita e pergunta ao
prefeito Valmir dos Santos Costa
(Valmir de Francisquinho) quando irá
colocar medicamentos no “Postinho
da Feira das Panelas”. E ainda diz ele
: “Fiquei sabendo que a diretora em
uma emissora de rádio me ameaçou.
Prefeito você está com uma diretora
braba virada no siri, mas lugar de gente
brabo é no Fórum ou na delegacia”. A
coisa pegou lá na serra.

VAI  VOAR

O prefeito de Lagarto, Williams Fraga
(Lila Fraga), está insatisfeito com os
rumos que o PSDB tomou em
Sergipe, depois que foi abocanhado
pelos irmãos Amorim (senador
Eduardo Amorim e empresário José
Edvan do Amorim) e já anuncia para
os amigos que voará do ninho
tucano, para não ficar como lacaio
de Edvan. É isso ai. Este é macho e
tem palavra.

RETIRADA

O competente Paulo Pereira lá de
Glória diz que na Câmara de
Vereadores de Nossa Senhora da
Glória, o clima esquentou mais uma

vez, a bancada da oposição se retirou
do plenário para não votar em um
projeto “duvidoso”, segundo a Líder
de Oposição, Cácia de Zico.

OBJETIVO

Em um pequeno resumo contestado
por alguns vereadores de Nossa
Senhora da Glória tem como objetivo,
vender imóvel público para adquirir
outros, com a finalidade de construir
o centro administrativo, construção
de casas populares e contribuir com
um terreno para a UFS Sertão. De
acordo com a bancada da oposição o
projeto contém várias falhas, alguns
anexos que o documento fala não
estava presente, memorial
descritivo, planta e valores. Um
mandado de segurança foi
protocolado para impedir que o
referido projeto não siga em frente.

DUVIDOSO

Um trecho que chamou bastante
atenção dos parlamentares
opositores foi o parágrafo 2º, que
segundo eles diz, “Que a finalidade
da arrecadação tem prioridade, mas
não exclusividade”. Com isso no
momento em que o projeto foi
colocado em votação, os três
vereadores, Cácia de Zico, Gaguinho
e Tita, se retiraram do plenário.

APROVADÃO

Mesmo com a ausência dos
opositores o projeto foi aprovado
pela situação por ter uma vantagem
no número de vereadores, Maisa
Feitosa (é a professora vereadora que
mandou o colega vereador Gaguinho
dá o C para o marido dela, mas
advertiu que o cabra gosta mesmo é
do r de mulher. Deve questão de
experiência própria, me diz um
sujeito gaiato), Vaneide, Dudu,
Flavio do PT, Astrogildo e Ivone.

SEM ERRO

O vereador Astrogildo, se manifestou
em relação ao ponto de vista da
oposição, e fez o seguinte
questionamento, “Me apontem
algum erro no projeto, apenas um,
esse projeto é semelhante ao que foi
aprovado ano passado pelos
mesmos vereadores”, finalizou
Astrogildo. Os vereadores de
Oposição não se manifestaram sobre
o questionamento do vereador
Astrogildo Soares. O Projeto
aprovado segue para a Comissão de
Redação Final e sansão do prefeito
Chico do Correio.

RECONHECERAM

O ex-candidato ao Senado, Paulinho
da UniãoTur, o homem da viradinha,
parece maluco e está que é sorriso
de orelha a orelha. O motivo da
satisfação é que ele toda hora lembra
que foi reconhecido na avenida Barão
de Maruim, quando do Desfile de 7
de Setembro. O povo não me
esquece e isso me anima. São cinco
anos da última eleição e as pessoas
gritavam meu nome e eu acenava. É
muito emocionante, contou
Paulinho. O povo realmente não o
esquece, agora, mas nas eleições
optaram por eleger adversários de
Paulinho. Coisas do povão. Quem
pode com o povo? Só a turma do PT
com os bilhões roubados e as
migalhas que jogam para o povão,
por meio do Bolsa Esmola ou Bolsa
Família.

DIFERENTE

Na avaliação do deputado estadual
Capitão Samuel Barreto, PSL, as

eleições de 2016 serão as mais
diferentes do País e muita gente vai
ter que se adequar aos novos tempos.

SEM DINHEIRO

Capitão Samuel avaliar que as
próximas eleições serão as mais duras
dos últimos tempos e também sem
grana. O candidato não vai querer
gastar para ganhar o mandato e
depois perder. O eleitor terá que
votar sem qualquer adjutório.
Portanto, vai ser a eleição da palavra,
garante Samuel. Tomara que sim.
Chega de corrupção e bandido
mandando no Brasil.

VASCAÍNO

Animado com a vitória do seu Vascão
da Gama, o presidente da Assembleia
Legislativa disse que espera que o
time vença outra. O problema é perder
e retomar o gosto pela derrota. Aí
vai de ladeira abaixo e não terá jeito,
comentou o deputado Luciano
Bispo, PMDB.

 GOSTO

Valmir Monteiro elogiou o colega
deputado Francisco Gualberto, PT,
que presidia a sessão e comentou:
gostei da sua posição na cadeira.
Espero que tome gosto pelo cargo.
O petista sorriu e não teceu
comentários sobre a avaliação do
amigo parlamentar do PSC.

DE FRENTE

Luciano Bispo, PMDB, elogia o
comportamento do secretário de
Estado da Saúde, Zézinho Sobral,
por não ter medo de enfrentar os
problemas da sua área e dialogar com
a população, quando das entrevistas
no rádio. Gosto do seu jeito de
enfrentar os problemas de frente,
disse ele a Zézinho, quando este
compareceu ontem para uma
sabatina promovida pelos
parlamentares na Sala das
Comissões.

CONTRA PATROA

E de repente, a CUT nacional resolve,
talvez por determinação de Lula,
atacar a companheira Dilma
Rousseff, marionete do Grande
Capo e sai com esta nota. Governo
prejudica trabalhador ao alongar
pagamento do PIS. CUT condena
decisão de alterar calendário do
abono salarial, que vai se estender
até o ano que vem. A CUT é contra o
fato de o governo federal ter decidido
alterar o calendário de pagamento do
abono salarial do PIS (Programa de
Integração Social) aos trabalhadores.
Em lugar de pagar em quatro parcelas,
como tradicionalmente acontece, o
governo passará a repassar o abono
em nove. Me digam se o Brasil é ou
não é um país surrealista? É para rir
ou chorar?
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A declaração é do deputado estadual Robson Viana, acreditando que não existe nova liderança

“O nome para governador em 2018 é João Alves Filho”

O deputado estadual
Robson Viana
(PMDB), sem dúvi-

da, o parlamentar mais próxi-
mo do governador Jackson
Barreto (PMDB), disse ao
Universo, na semana passada,
que o nome para ser o próxi-
mo   governador de Sergipe, a
partir de janeiro de 2019, é o
do prefeito de Aracaju, João
Alves Filho (DEM). Segundo
Robson, pesquisas apontam
isso – e não surgiu nenhuma
liderança nova para impedir
que João governe Sergipe pela
quarta vez. “Jackson não quer
mais. Está saindo da política
(também não teria direito a
uma nova eleição). Então, vejo
que não tem nenhuma
liderança que possa se colo-
car para 2018. Como estamos
longe, pode aparecer. Mas,
neste momento, e tenho con-
hecimento de pesquisas, o
nome para governador, em
2018, é João Alves Filho”, afir-
ma. Robson Viana assegura
ainda que o PMDB não de-
sistirá do projeto de ter candi-
dato próprio a prefeito de Ara-
caju. Ele lembra que o partido
já apoiou todos os aliados, e
merece gratidão, em 2016. “Já
apoiamos muita gente. Edval-
do já foi prefeito de Aracaju,
Valadares Filho disputou a
Prefeitura de Aracaju, em
2012, então vamos com cal-
ma. É a vez do PMDB. Muita
gente fica falando em recipro-
cidade, mas, às vezes, não
pratica isso”, afirma Robson
Viana. A entrevista:

O senhor cobrou o envio do
Projeto de Lei do Poder
Executivo Estadual, que
regulariza o consórcio do
transporte coletivo da Grande
Aracaju, à Assembleia Legis-
lativa. A matéria chegou à
Casa. Agora, sua luta é para
vê-la aprovada em plenário?

É preciso que a gente
coloque este projeto, imediata-
mente, para ser votado. Con-
vocar a Comissão de Consti-
tuição e Justiça para avaliar e
depois votar em plenário. É
um projeto de grande enver-
gadura. O prefeito de Araca-
ju está aguardando para dar
início às obras do BRT, que
não são obras pequenas. A
Prefeitura de Aracaju já tem
a sua parte para fazer a obra
em parceria com o Governo
F e d e r a l .

Até porque qualquer pessoa
enxerga os graves problemas
do trânsito de Aracaju

E este projeto vai ajudar
muito nesta questão de  mo-
bilidade urbana. A resolver o
caos que está o trânsito de
Aracaju. Tenho certeza que
todos os deputados têm   in-
teresse neste projeto que é co-
l e t i v o .

O senhor tem destacado o
esforço do Governo do Esta-
do até para pagar a folha. E
também cobrou na tribuna da
Assembleia, outro dia, mais
ajuda por parte do Governo
Federal. Houve avanço?

Eu tenho ido a Brasília. O
que a gente vê e ouve em
Brasília é muita especulação.
Hoje vai acontecer uma coisa,
amanhã outra… Tem este pa-
cote em nível federal, mas te-
mos que deixar de lado a
questão política. É preciso
pensar no povo brasileiro.
Tem gente aproveitando a cri-
se para fazer política. E o mo-
mento da política é no próxi-
mo ano. Agora é a gente su-
perar a crise. Por isso que ten-
ho cobrado do Governo
Federal a questão do FPM
(Fundo de Participação dos
Municípios) e do FPE (Fundo
de Participação dos Estados).
Todo mês diminui. Tivemos

Divulgação

Robson Viana. “Não temos uma nova liderança”

uma perda, no ano passado,
de R$ 200 milhões. Este ano,
vai ultrapassar esta cifra. En-
tão, é preciso que o Governo
Federal ajude, porque o
Governo do Estado está fa-
zendo a sua parte cortando na
carne. É um momento de cau-
tela. É preciso união de todos
os partidos para tirar o Brasil
da crise.

O PC do B já adiantou que
a pré-candidatura do ex-
prefeito Edvaldo Nogueira é
irreversível. O PSB quer
Valadares Filho. E o PMDB ?

Tanto Edvaldo como Vala-
dares Filho têm direito. São de
partidos da base aliada. É le-
gitimo. Edvaldo já foi prefeito
de Aracaju, Valadares tentou
na eleição passada. Mas o
PMDB Nacional saiu com
uma nota dizendo que o parti-
do tem que ter candidato em
todos os municípios e
prefeito… Então, vamos
avaliar todas as possibilidades.
Eu venho colocando que o
PMDB precisa ter candidatu-
ra própria. Estamos discutin-
do. O governador não tem par-
ticipado porque o momento é
focar o governo, mas, na hora
certa, ele vai discutir também.
Mas o PMDB tem outros in-
tegrantes que podem discutir
o assunto agora. É preciso for-
talecer o partido com as dis-
c u s s õ e s .

Então, o PMDB também não
r e c u a ?

Não recua. Mas temos que
ter consenso dentro do parti-
do. Vamos discutir. Não po-
demos neste momento dizer
que vamos apoiar Fulano ou
Sicrano. Já apoiamos muita
gente. Edvaldo já foi prefeito
de Aracaju, Valadares Filho
disputou a Prefeitura de Ara-
caju, em 2012, então vamos
com calma. É a vez do
PMDB. Muita gente fica fa-
lando em reciprocidade, mas,
às vezes, não pratica isso. O
PMDB é que não teve candi-
dato ainda. Apoiou todos. Des-
de Déda (quando João Gama
do PMDB abriu mão do pro-
jeto de reeleição, em 2000,
para apoiar o PT). Neste mo-
mento, é claro que a discussão
é salutar. Cada um colocar seu
nome é normal. Tentar
construir seu caminho. Estou
conversando com todos.

O PMDB indicar o vice de
Edvaldo ou Valadares seria um
c a m i n h o ?

Não. Não. O PMDB tem
que ter candidato próprio. Este
é o pensamento. Ninguém quer
discutir vice. Todos querem o
candidato a prefeito. Agora,
não havendo essa        possi-
bilidade, vamos procurar out-
ro caminho. Todos os partidos
do bloco têm nomes fortes
para a disputa. É preciso,

neste momento, haver dis-
cussões internas em cada
partido para depois iniciarmos
as discussões em todo o gru-
po. É bom para o aracajuano
que tenhamos vários nomes.
Acho que teremos uma eleição
atípica: o povo terá vários
quadros para escolher quem
vai ser o prefeito em 2017, se
muda ou se continua com João
Alves .

Por falar em João Alves, a
sua pré-candidatura está prati-
camente colocada. O agrupa-
mento liderado por Jackson
Barreto enfrentaria João com
mais força unido em torno de
um nome ou com mais de um
candidato, tentado forçar um
segundo turno?

Temos que respeitar os
partidos. Todos têm o direito
de buscar seu espaço. Acho
mito difícil uma única candi-
datura de consenso.  Mas
quando você tem vários can-
didatos fortes a tendência é de
segundo turno. E não tenho
dúvida que o prefeito João
Alves estará no segundo
turno. Já entra (na campanha)
com 30%, tem a adminis-
tração, já está no mandato…
É normal ter vantagem… A
gente precisa sentar e conver-
sar. Muita água ainda vai ro-
lar neste processo, e muita
coisa ainda pode acontecer.
Ou de repente nada. Existem
muitas conversas de basti-
dores. E agente vai ver. Até
porque já tem uma novidade
aí: a questão Eduardo Amorim,
que transferiu o título para
Aracaju e pode ser candidato
a prefeito. Mais um. E aí você
já divide também o bloco ao
qual ele pertence. Para você
ver como está a eleição.
Porque a gente sabe que 2016
é um trampolim para 2018. O
cenário vai ser construído em
2016 para que as pessoas que
têm interesse em 2018 já
saiam sabendo o que vai acon-
tecer. Então, são pessoas no-
vas que estão surgindo, políti-
cos novos e outros deixando.

 A renovação.
Mas existe muita especu-

lação em torno de uma candi-
datura do prefeito João Alves
Filho ao Governo do Estado,
em 2018. Como Robson Viana
avalia isso?

O nome do prefeito de Ara-
caju, que já foi governador por
três vezes, ministro… Jackson
não quer mais. Está saindo da
política. Então, vejo que não
tem nenhuma liderança que
possa se colocar para 2018.
Como estamos longe, pode
aparecer. Mas, neste momen-
to, e tenho conhecimento de
pesquisas, o nome para
governador em 2018 é João
Alves Filho. A gente tem ciên-
cia disso. É um nome muito

forte. Uma pessoa que tem
serviços prestados no estado
inteiro, como Jackson também
tem – e Déda que deixou seu
legado. Mas, por enquanto,
não temos uma nova liderança
para ser candidato em 2018.
Claro que tem ainda a eleição
de 2016, mas vejo o nome de
João Alves muito forte para
2 0 1 8 .

E com Jackson fora da políti-
ca, como amigo de João Alves,
Robson Viana se sente à von-
tade para apoiar o projeto João
2 0 1 8 ?

É verdade. Fiz todo o es-
forço possível para trazer
Maria do Carmo para ser vice.
Não fiz escondido. Não colo-
quei chapéu na cabeça. Tentei
e não deu certo. Mas as pes-
soas sabem o grupo que eu
acompanho. A senadora gan-
hou com o grupo de Amorim
e nós com o grupo de Jack-
son. Se não der certo, é uma
composição. A amizade con-
tinua. O que eu não posso
deixar são pessoas que
querem atrapalhar o cresci-
mento de Aracaju. As coisas
acontecem com a parceria ad-
ministrativa do governo com a
prefeitura. Já vimos briga do
governo com a prefeitura e
não foi bom para o povo de
Aracaju. Temos que deixar a
política de lado. Na hora cer-
ta, vamos discutir. Vou estar
do mesmo lado. Agora, a
amizade que tenho com o
prefeito João Alves é muito
tranquila. Uma pessoa que me
trata com carinho. Que me
respeita e eu o respeito. É as-
sim que faço política. Não ten-
ho problema com ninguém.
Agora, nas eleições tenho meu
grupo. Minhas convicções.
Não sei fazer política fazendo
i n i m i z a d e .

Robson Viana comentou,
numa entrevista prestada ao
Universo, há alguns meses, o
perigo do chamado “ciúme de
homem”, por conta dessa
amizade com João Alves… O
ciúme é maior dentro do gru-
po de Jackson ou do prefeito
João Alves?

Pelo que eu tenho percebi-
do, a amizade incomoda mais
aos nossos aliados. Até porque
têm pessoas que estão ao lado
do governador e têm        in-
teresses. Do lado de João
Alves é normal. São pessoas
que me tratam muito bem. Não
incomodo ninguém do lado do
prefeito de Aracaju. As min-
has tratativas com o prefeito
são para ajudar Aracaju. Tudo
às claras. Não encontro João
Alves escondido. Levei o
prefeito João Alves para   fazer
uma visita ao governador, na
semana passada.

O que eles conversaram?
Discutiram outras coisas…

(risos) Política da época de-
les. É bom que a gente vai
pegando experiência.

Universo politico

Candidatos a postos
*Devido ao clima politico que toma conta do Brasil, de-

pois dos escândalos do mensalão, Patrolão entre outros, os
brasileiros esperam ansiosos por uma eleição, que acon-
tece ano que vem em todo o País, quando os eleitores vão
às urnas para eleger prefeitos e vereadores de suas ci-
dades. Apreensivos porque querem dá a volta por cima,
depois de elegerem candidatos e partidos que fizeram parte
da corrupção, sem precedentes nas contas públicas do
Governo. Muita gente diz que não vai votar em ninguém e
outras, têm o prazer de ajudar a tirar agremiações e pes-
soas que estão colocando o Brasil em crise e piorando a
vida dos patriotas. Cresce uma revolta dentro dos brasileiros
a ponto de rejeitar quaisquer pessoas que fazem parte dos
partidos envolvidos em corrupção. Os homens de bem pen-
sam assim.

*O Partido dos Trabalhadores e a presidente Dilma Rous-
sef (PT) estão desacreditados porque pregaram uma coisa
e foi outra. Hoje, tanto o partido como a presidente estão
sendo motivos de chacotas nas redes sociais e até fora do
Brasil. Os países sérios acham um absurdo a presidente
Dilma ainda está no poder. Por muito pouco, os   gover-
nantes destes países são desligados do poder e com uma
punição severa. Aqui no Brasil, nunca aconteceu de um
presidente ser rejeitado em mais de 70%, como acontece
com  a presidente atual. O Palácio do Planalto está funcio-
nando hoje na defensiva, para que a presidente não seja
afastada do seu cargo. Por conta disso, o país para. A
movimentação gira em torno de reajuste fiscal, com conta
nas costas do consumidor, para poder o Palácio se manter
com os cargos comissionados e altos salários para os alia-
dos.

*Em Sergipe, o Partido dos Trabalhadores tenta se reer-
guer. Está complicado alguém defender o PT numa época
de crise e que o povo brasileiro já entendeu qual o objetivo
do partido, em se perpetuar no poder, causando os escân-
dalos do mensalão, petrlão entre outras mazelas. A deputa-
da sergipana Ana Lúcia se coloca à disposição do seu parti-
do, o PT e dá sociedade aracajuana para concorrer a
Prefeitura de Aracaju. É muita coragem da deputada en-
frentar uma candidatura pelo PT aqui na capital. Seu parti-
do está em extinção no Estado e ainda não tem discurso
para melhorar a situação do povo, uma vez que o PT é
causa da crise moral e politica do país. Isso todo mundo
sabe. Desde o trabalhador rural até o mais intelectual dos
homens. Portanto, a agremiação não tem mais crédito. Isso
é no país inteiro. O melhor é que os homens de bem do PT
deixe o partido e se filie em outro para continuar com suas
reputações.

CRISE
O prefeito de Aracaju, João

Alves Filho (DEM) sempre diz
que “crise se vence com  tra-
balho” e é por isso que ele
próprio faz jus a sua frase. João
Alves anuncia que adora medi-
das duras para não inviabilizar
a gestão, uma vez que a crise
econômica e financeira assola
os municípios, em razão da que-
da de transferência obrigatória
da União para Aracaju.

MEDIDAS
Devolução de todos os servi-

dores requisitados e que este-
jam com ônus para o poder
municipal; Exonera todos os
cargos em comissão exceto
secretários, diretores de autar-
quia, fundações e empresas; Em
contrapartida haverá a recon-
tratação de 50% do valor da
folha de pagamento de cada
secretaria, em função da im-
portância dos funcionários
recém exonerados para a ma-
nutenção da máquina adminis-
trativa, a critério de cada
secretário;

DATA
Todas as medidas, segundo

a assessoria de comunicação da
Prefeitura, serão tomadas a
partir deste primeiro de outu-
bro. Neste momento em que
estamos fechando esta edição,
as medidas começam a valer.

RESULTADO
Com isso, de acordo com a

assessoria, cerca de R$ 3 mil-
hões mensais serão economiza-
dos na folha de pagamento dos
servidores da Prefeitura  Mu-
nicipal de Aracaju, sem contu-
do, retirar nenhum direito de
servidores efetivos da PMA. É
o Governo João Alves Filho
dando exemplo para os demais
governantes deste país em tem-
pos de crise.

PCdoB
O Partido Comunista do Bra-

sil (PCdoB) realiza a conferên-
cia estadual do partido no dia
14 de novembro em Aracaju. O
nome do ex-prefeito de Araca-
ju, Edvaldo Nogueira será lem-
brado como pré-candidato a
Prefeitura de Aracaju. Outro
nome é o do deputado       es-
tadual Padre Inaldo, para con-
correr a Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Socorro.

PT

Tarefa difícil e quase impos-
sível o Partido dos              Tra-
balhadores se reerguer em todo
o país. Em Sergipe está em ex-
tinção. Agora, se contenta a
apoiar outros partidos que es-
tão no poder. A ideologia há
muito tempo ficou para trás.

ITAPORANGA
A prefeita de Itaporanga

D‘Ajuda, Maria das Graças,
reduziu o seu próprio salário
até o final deste ano, devido ao
impacto da crise na receita do
município. Graça também deter-
minou a redução do salário dos
secretários e dos demais ocu-
pantes de cargos de confiança.

RENOVAÇÃO
Um estudioso espiritual

disse em uma de suas reuniões
que acredita que o “Brasil vai
se renovar com pessoas de bem
que queira ver o país crescer,
com moral e ética na politica,
para trazer as bênçãos de Deus
para a população brasileira”.
Também acredito fielmente e
que essas más pessoas estão
passando.

DILMA
Enquanto isso, a presidente

Dilma Roussef (PT) continua
fazendo de conta que governa
o Brasil e os brasileiros fazen-
do de conta que estão sendo
governados. É o preço pago
pelos patriotas quando
reelegeram a petista. Aliás,
quase a metade não queria,
mas, “paga o pato” assim mes-
mo.

FORA DO PT
 O vereador Dr. Emerson

deixa o Partido dos             Tra-
balhadores e se filia a Rede da
ex-também petista Marina Sil-
va. Emerson contou em Con-
versa com Batalha na TV Ata-
laia, que está saindo da agre-
miação porque não concorda
com as atitudes do PT e, prin-
cipalmente com os últimos es-
cândalos envolvendo o PT.

PROFISSÃO
O vereador e dr. Emerson

disse ainda que é contra a
profissão de politico e falou
que aceita apenas dois manda-
tos para cargos públicos. Ele já
está no seu segundo mandato
e confessou que não vai    dis-
putar vaga na Câmara Munici-
pal de Aracaju e pode colocar
seu nome para disputar a
Prefeitura de Aracaju.
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Os homens distinguem-se pelo que fazem, as
mulheres pelo que levam os homens a fazer.

 (Carlos Drumond de Andrade )
CLAUDIA MEIRELESCLAUDIA MEIRELES

(vieirasuel@yahoo.com.br)

SUELY
Rubens Barroso

barrosorubens@yahoo.com.br

Instituto Canto Vivo
 Um click na galera
bacana participando
da campanha “Uma
Floresta na Cidade
2015”, na Orla de
Atalaia, evento
promovido pelo
Instituto Canto Vivo,
cuja presidente é
nossa amiga,
Cristiane Nogueira.

Sarah Medeiros
A jornalista Sarah
Medeiros apresentará
novo programa da Rede
Record/Atalaia de
Comunicação: “Sergipe
que a gente ama”,
promete muito sucesso.
Parabéns!

Anaide Dias
 O casal nota
dez é Anaide e
Dias. Ele é
diretor social
da Aspene-
Associação dos
Aposentados
da Petrobras
em Sergipe.
Ela, esposa
incentivadora e
cuidadosa.
Felicidades!

Anita Angelim
Brevemente, a competente
esteticista pernambucana, Anita
Angelim estará mais uma vez em
Aracaju ministrando curso de
beleza com apoio da Blosson Ville.
Vamos aguardá-la com muito
ansiedade. Anita é só sucesso!

Jeane Pereira

 A dinâmica empresária,
Jeane Pereira não perde
tempo e já retornou de
São Paulo em companhia
de seus esposo, com
muitas novidades para
seu novo
empreendimento na área
de festas. Ela é super!

    Vem aí a Campanha Outubro
Rosa. O movimento popular
internacionalmente conhecido
como Outubro Rosa é
comemorado em todo o mundo.
O nome remete à cor do laço rosa
que simboliza, mundialmente, a
luta contra o câncer de mama e
estimula a participação da
população, empresas e
entidades. Este movimento
começou nos Estados Unidos,
onde vários Estados tinham
ações isoladas referente ao
câncer de mama e ou mamografia
no mês de outubro,
posteriormente com a aprovação
do Congresso Americano o mês
de Outubro se tornou o mês

Goretti Reis
O Outubro Rosa em Sergipe ganhou apoio através da
deputada estadual Goretti Reis, após a aprovação do
projeto de lei nº 267/2011, de sua autoria, que dispõe sobre
a instituição do Movimento denominado “Outubro Rosa”
como evento oficial em todo o Estado. A ideia determina,
ainda, que prédios públicos sejam iluminados na cor rosa
durante o mês de outubro, e que as secretarias de Saúde
incentivem seminários e congressos sobre a importância
da prevenção.

Outubro Rosa
nacional (americano) de
prevenção do câncer de mama.
    A história do Outubro Rosa
remonta à última década do
século 20, quando o laço cor-de-
rosa, foi lançado pela Fundação
Susan G. Komen for the Cure e
distribuído aos participantes da
primeira Corrida pela Cura,
realizada em Nova York, em 1990
e, desde então, promovida
anualmente na cidade
(www.komen.org).
    A ação de iluminar de rosa
monumentos, prédios públicos,
pontes, teatros e etc. surgiu
posteriormente, e não há uma
informação oficial, de como,
quando e onde foi efetuada a

primeira iluminação. O importante
é que foi uma forma prática para
que o Outubro Rosa tivesse uma
expansão cada vez mais
abrangente para a população e
que, principalmente, pudesse ser
replicada em qualquer lugar,
bastando apenas adequar a
iluminação já existente.
   A popularidade do Outubro
Rosa alcançou o mundo de forma
bonita, elegante e feminina,
motivando e unindo diversos
povos em em torno de tão nobre
causa. Isso faz que a iluminação
em rosa assuma importante papel,
pois tornou-se uma leitura visual,
compreendida em qualquer lugar
no mundo.

Centro Cultural terá novo horário
Proporcionar aos turistas e

sergipanos uma possibilidade a
mais de lazer. É com esse intuito
que o Centro Cultural de Aracaju
ganhará a partir do próximo
sábado, 03 de outubro, um novo
horário de funcionamento. A
unidade da Fundação Cultural
Cidade de Aracaju (Funcaju), que
antes funcionava de segunda a
sexta, passará a abrir também aos
sábados no horário das 9h às 13h,
oportunizando aos turistas e aos
próprios sergipanos a
possibilidade de conhecer o
espaço que conta a história de
Aracaju.

O novo horário atende ao
pedido da Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio e Turismo que

considera o Centro Cultural como
um atrativo turístico importante
da capital sergipana. Além da
visita guiada por todos os
ambientes, o Centro ofertará
também aos sábados exibição de
filmes na Sala Walmir Almeida.
Com cerca de 10 mil visitações
em menos de um ano de
funcionamento, o Centro Cul-
tural de Aracaju está localizado
no antigo prédio da Alfândega,
na Praça General Valadão, marco
zero de Aracaju.

Biblioteca Mário Cabral,
que é voltada para a cultura
sergipana, Sala de Cultura Popu-
lar Mestre Euclides, Museu
Cidade de Aracaju Prefeito Viana
de Assis e o Teatro João Costa

são alguns dos ambientes que
compõe o Centro Cultural de
Aracaju.  Além da visitação aos
ambientes, o visitante pode
participar também das atividades
culturais realizadas ao longo do
mês, a exemplo de peças teatrais
e o projeto quinzenal “Tem
banda na Praça”.

O Centro Cultural de
Aracaju é uma das oito unidades
culturais administradas pela
Funcaju, que tem como intuito
estimular e disseminar a prática
cultural, promovendo educação
e o acesso à arte a custo zero
para a população. O Centro o das
9h às 13h e durante a semana no
horário habitual, das 9h às 17h,
com exceção das segundas-
feiras, pois estará fechado.

Diretoria da Segrase discute
participação da Edise na Flise
O presidente da Empresa

Serviços Gráficos do Estado de
Sergipe - Segrase, Paulo Sergio
Araujo Santos, se reuniu com o
diretor Industrial, Mílton Alves,
com o diretor Administrativo-
Financeiro, Ricardo Roriz, e a
gerente da Editora do Diário Oficial
do Estado de Sergipe - Edise,
Rosilene Santos, para definir
sobre a participação da editora na
I Feira da Leitura e do Livro de
Sergipe - Flise, que ocorrerá no
período de 06 a 08 de novembro,
no Parque da Sementeira, em
Aracaju.

“A feira proporcionará o

contato empresarial dos grupos
gráfico-editoriais, livreiros e
educacionais de Sergipe com os
nacionais de médio e grande
porte. Essa é uma oportunidade
ímpar para a Edise”, avaliou Paulo
Sergio Araujo Santos. De acordo
com gerente da Edise, Rosilene
Santos, o evento tem o objetivo
de alcançar todos os públicos,
da criança ao adulto. “A meta é
democratizar o acesso ao livro e
à leitura, estimulando a circulação
de obras e ampliando o mercado
consumidor do produto cultural
e educacional”, indicou”.

Feira da Leitura e
do Livro de Sergipe
será em novembro

A Pré-Flise será realizada
no dia 17 de outubro, às 9h, é
uma prévia da Feira que
homenageia o poeta nascido em
Riachuelo, Santo Souza. A roda
literária contará com a presença
do pesquisador Jackson da Silva
Lima e da neta do homenageado,
Ilmara Souza, que contarão um
pouco da história do sergipano.

Gessica Souza, integrante
do Lite, explica que as rodas
literárias são realizadas
mensalmente no auditório que
tem o nome do autor, por isso
nada mais justo um encontro
que trate da obra de Santo
Souza. “Nosso objetivo é
mostrar aos jovens que a leitura
de obras literárias independe de
idade. No encontro
mesclaremos as obras de Santo
Souza com um autor clássico,
para que essa leitura estimule os
jovens leitores”, falou.

A prévia da Flise tem com
objetivo aproximar o público
intelectual de Sergipe,
promovendo as instituições
culturais de nosso estado,
valorizando assim os
intelectuais locais. Estima-se
que mais de 15 eventos sejam
realizados antes da Flise, como
forma de estimular a difusão da
leitura e do livro em nosso.

A Pré-Flise será realizada
entre os dias 03 de outubro,
abertura oficial com a presença
de Dado Vila Lobos no Teatro
Tobias Barreto, seguindo até a
véspera da Flise, em 05 de
novembro.

A futura
advogada,
Monarkyely
Tamires de Souza
ao lado do seu
love o design
gráfica Gilson
Santos Souza.

`Sofredora do Flamengo, a
professora de Espanhol, Jaciely
Pitanga, marcando presença na
nossa coluna.

D. Arcanja Vieira
da Silva,
completou 83
anos de vida com
muita energia e
paz. Comemorou
o natalício ao
lado da família.
Parabéns e que
esses anos somem
aos outros que
virão
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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

Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

A UNIÃO  FAZ A FORÇA. JUNTOS VENCEREMOS

DRª LUCIANA: PEDIATRA E CLÍNICA GERAL
2ª-FEIRA ÀS 14 HORAS E SEXTA-FEIRA ÀS
13H3OMINUTOS
DENTISTAS

DR. NELSONERON
2ª, 3ª, 5ª, E 6ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17H30MIN.
DR. RICARDO MILET
2ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
4ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
5ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
6ª-FEIRA DAS ÀS 12H.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE (FTIESE)

Atendimento:
DIAS E HORÁRIOS DOS MÉDICOS

DR. AGNALDO CELESTINO: CLÍNICO
GERAL, GINECOLOGISTA E MÉDICO DO
TRABALHO
6ª-FEIRA ÀS 16 HORAS
DRª  DAYANE CAVALCANTE: PSICÓLOGA
4ª-FEIRA ÀS 10 HORAS
DRª VIRGÍNIA MONTEIRO: PSICÓLOGA
5ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17 HORAS

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.

O Boticário acaba de lançar o
produto mais premium de seu
portfólio feminino – Elysée O
Boticário, um eau de parfum
feito com o que há de mais
nobre entre as matérias-
primas da perfumaria mundial.
Chamados de “Orpur®” são
ingredientes naturais, de
origem específica e pureza
olfativa, consideradas joias no
universo das fragrâncias. Para
conceber Elysée O Boticário,

foram três anos de dedicação
em pesquisas, estudos,
benchmarkings e consultorias
com nomes reconhecidos no
mercado de produtos
premium. Líder no mercado
brasileiro de perfumaria, a
marca contou com dois
perfumistas da casa de
fragrância Givaudan: o francês
Jacques Huclier e o brasileiro
Hernan Figoli.

Elysée O Boticário

Roberto Carlos
     No dia 17 de outubro, o cantor e compositor Roberto Carlos se apresenta na
Arena Batistão, em  Aracaju. O show acontece após uma longa turnê internacional
e a realização da 11ª edição do projeto “Emoções em alto mar”, com
apresentações em cruzeiros. No repertório do Rei, sucessos como Lady Laura,
Cama e Mesa, Detalhes, Mulher Pequena e Como vai você. Ingressos em setores
e preços diferenciados à venda na Central do Ticket, no RioMar Shopping.
Realização DC7 e organização Augustu’s Produções e Luan Promoções. O
pagamento pode ser feito através de dinheiro ou qualquer cartão de crédito. Mais
informações pelos telefones (79) 3219-2069 e 9181-2069 ou pelo site
centraldoticket.com.br.

Complexo I
No dia 29 de setembro, as
empresárias Cristina
Carvalho e Cristina Andrade
receberam diversos
convidados em torno da
inauguração do Complexo
Personalité, espaço
localizado no Homero Oliveira
Chaves de Aguiar nº 254, no
bairro 13 de Julho. A festa
teve como temática um
charmoso debut e contou
com decoração de Cris
Design Festas e Eventos,
buffet de David Brito e
Gleide’s Festas, bolo da
Griffe, doces da Caxetas
Florais e Petit Susré, bem-
casados e Suvenis de Clê
Andrade, toldo de Álvaro e
música eletrônica com o DJ
Lukinhas. Foi uma festa linda,
animada e bastante
prestigiada.

Complexo II
O Complexo Personalité terá
escritório com um designer
para elaborar uma prévia do
evento, atelier com
confecção e aluguel de
vestidos de noivas e demais
trajes para todos os tipos de
festas e centro de beleza com
serviços de estética facial e
corporal. Bacana, né?
Seminário

Com o objetivo de promover a
difusão e o diálogo das
experiências e perspectivas
voltadas para recuperação
hidroambiental de áreas
degradadas nas bacias
hidrográficas em Sergipe, a
equipe do Projeto Águas do
São Francisco realizará o II
Seminário de Recuperação
Hidroambiental, nos dias 22
de 23 de outubro, na
Universidade Federal de
Sergipe (UFS). A programação
do evento contará com o
lançamento do livro ‘Contexto
socioambiental das águas do
rio São Francisco’,
apresentação artística,
palestra, mesa-redonda e
oficina relacionadas aos
conhecimentos atuantes em
atividades socioambientais.
As inscrições até 21 de
outubro pelo site:
www.aguasdosaofrancisco.org.br.

Programação infantil
De 2 a 12 de outubro, a
meninada tem encontro
marcado com a moda e com
ações culturais e artísticas
voltadas para o universo infantil
no RioMar Shopping. A
programação faz parte do
Projeto Divertilândia e terá
início no dia 2, com o Fashion
Kids, que receberá na Praça

de Eventos, a partir das 16h,
o desfile das lojas Tip Top, Lé
com Cré e Escariz. No dia 3,
as lojas Planeta Bebê,
A lphabeto ,Cambalhota ,
Brooksfield e  1+1 comandam
a runway do FK. Inspirado no
Circo, o evento ainda conta
com a participação especial
das lojas PBKids e Kids+Ride.
Até o enceramento dessa
temporada, o centro de
compras promete muita
diversão.

Padaria portuguesa
Com produtos genuinamente
portugueses, a Padaria &
Tasca Portuguesa virou
referência na capital sergipana
e hoje é um dos lugares mais
disputados por quem aprecia
a culinária com influências
lusitanas. Por lá um menu
elaborado semanalmente com
direito a entrada, prato
principal e sobremesa é
servido diariamente com preço
justo e acessível, R$ 27.
Delícias como Bacalhau
Conventual e o tradicional
Pastel de Belém são uma
atração à parte e fazem a
alegria da clientela. A Padaria
Portuguesa fica localizada na
Rua Cherobina de Carvalho
Pinto, 296, atrás da Igreja
Jesus Ressuscitado, no
Garcia.

Festão
Nitinho, Monique Melo, Emídio e Diego na ferveção do Garota Vip, evento realizado no último
dia 26 de setembro, na Arena de Evento, com a presença no palco da banda Garota Safada,
Oito7Nove4 e Pedrinho Pegação. Bastante prestigiado, a festa reuniu cerca de 30 mil pessoas.
Mais um ponto para o Augustu’s Produções!
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“Ser livre é conseguir flutuar entre a diversidade e a multiplicidade, sem perder a própria identidade”.Dimos Iksilara

O modelo baiano de Salvador, Felipe Barreto,
exclusivo da 40 ° Graus Models esteve conferindo
o show Garota Vip.O que foi de gatinha assanhada
dando em cima não cabia em um gibi. Mas o belo
guapo preferiu apenas curtir o show sozinho e de boa.

Maria Bethânia comemora 50 anos de carreira
No Teatro Tobias Barreto
Maria Bethânia vai se apresentar em Aracaju no dia
21 de outubro com a turnê “Abraçar e
Agradecer” que comemora seus 50 anos de
carreira.

Ingressos na bilheteria do Teatro.(79) 3179-1490

Imperdível!!!

Lançamento do Réveillon Allure

Foi um sucesso a festa de lançamento do Réveillon
Allure no último dia 09 de setembro, no Hotel Ritz Lagoa da
Anta, em Cruz das Almas (AL). Os empresários Ednaldo
Freire, Guilherme Calcutá e Diego Calixto recebem imprensa
e convidados para um pocket show, da cantora Vina Calmon
– vocalista da Banda Cheiro de Amor - uma das quatro
atrações nacionais da festa, que conta ainda, com Aviões do
Forró, Henrique e Juliano e Dorgival Dantas, na praia de
Jatiúca, Maceió, no dia 31 de dezembro.

As vendas já estão disponíveis pelo site:
www.acessovipmaceio.com.br

Márcia Fellipe Day Off
Começou a contagem
regressiva para a gravação do
novo DVD de Márcia Fellipe.
O dia 11 de outubro, às 14
horas, no antigo Atracadouro
das Balsas do Mosqueiro, às
margens do Rio Vaza-Barris,
promete ser de muito agito.
Convidados especiais, que farão
participações especiais com a
c a n t o r a ,  e s t ã o

confirmadíssimos:

Wesley Safadão, Léo Santana
e Igor Kannário. Outras
atrações são guardadas a sete
chaves no evento que ainda
ganha apresentação de Thiago
Farra.   
A tarde e o sunset prometem
ser maravilhosos, ao som dos
grandes hits da maranhense
possuidora de uma vasta
bagagem e muita experiência
no mundo forrozeiro. A

megaestrutura contará com um
palco 360º para aproveitar a
linda paisagem e dar maior
visibilidade do público. Márcia
Fellipe Day Off é um evento
100% open bar.  Os ingressos
Camarote Premium (R$160)
inclui cerveja, vodka, uísque,
água e refrigerante. Já no Vip,
está liberado a cerveja, água e
refrigerante.
O primeiro lote segue até o dia
30 de setembro. Os ingressos

estão à venda na Loja Colcci
(Shopping Riomar), Loja
Inquérito (Shopping Jardins),
Speed Náutica (Avenida Ivo
do Prado, 1172, São José), na
Tuchê Fitness, da 13 de Julho,
ou mesmo on line, através do
site www.guicheweb.com.br.
A produção é assinada pela
TS Eventos, Luan Promoções
& Eventos, Teo Santana
Produções e Estruturart. 

By Rock em Aracaju

A cena do Rock em Sergipe ficará agitada no dias 22 e 24
de Outubro de 2015, com a Banda Pernambucana By Rock.
Vale ressaltar que a Banda é especialista em Rock Nacional
anos 80. Tocando sucessos de grandes bandas como
Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Legião Urbana, Barão
Vermelho, dentre outros.

A Banda By Rock já tem mais de 13 anos de carreira, tendo
público fiel em Recife e fazendo vários shows pelo Brasil.

Só nesse último mês se apresentaram em São Paulo e no Rio
de Janeiro.

E hoje a Banda abre  o show dos TITÃS em Recife (PE).,
além de cumprir também uma agenda internacional, com show
em Coimbra em Portugal.
Para Aracaju a Banda By Rock  fa show no dia 22 de
outubro, quinta-feira, partir das 22 horas no  Oakhill
Irishpub, com participação
da Nasio.
*Já na sexta-feira dia 23 de
outubro, partir das 20 horas,
se apresenta no Bada Grill,
com participação de voz e
violão, e show no CHE, com
participação da Banda “Os
Faranis”.,  partir das
23horas
*E para encerrar a turnê no
dia 24 de outubro com show
no Porto Madero (Área
reservada), com participação
do DJ Malafaia, a partir das
22h.

Se você gosta da cena do
Rock, não pode perder
este grande oportunidade
em Sergipe.

Eu vou e você?
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“O amor nasce de pequenas coisas, vive delas e por elas às vezes morre”.George Lord Byron

Arquive:
Adote:

*Estampas em
poás
*Jeans com
lavagem
“Destroer”
*Max colar
com medalhas
*Macaquitos
*Perfumes com
notas cítricas e
adocicadas

#Jaquetas
#Ir para evento
gastronômico e comer
como se fosse a ultima

refeição
#Homens que quando
bebem, deixam o lado
gay aflorado

#Viver pedindo roupas
emprestadas
#Pedir favor e esquecer
as palavrinhas magicas

de agradecimento

Íntimo & Pessoal:
Com Wagner Silva
Produtor de eventos e Suplente de
vereador.

Se o mundo acabasse amanhã, minha
prioridade seria: Estar feliz

Sexo fora do
relacionamento,
para
mim: coisas
da vida

 Dinheiro,
sorte ou
oportunidade? oportunidade

Meu elixir
de saúde
é: estar
apaixonado

Santo,
Imagem ou
fé? Fé

 Amigo verdadeiro ou dinheiro na
conta? Amigo verdadeiro

Doce, Salgado, azedo ou amargo? doce

Cirurgia plástica ou deixar as marcas do
tempo como testemunha de uma vida
bem-vivida?  cirurgia plástica rsrsr

Amor, paixão ou puro sexo? amor

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

Foi...      Além da Lenda

Depois de fazer um maior estardalhaço , divulgando que seria
a maior Festa Eletrônica em Sergipe D’Rey, tudo não passou
de uma boa e velha “LENDA”.

Com um púbico que não passava de 100 pessoas, já incluindo
casting e bakestage dentro de uma imenso vazio que era o
lugar, que por sinal belo e suntuoso, mas a decoração ate
agora , os poucos que prestigiaram não sabia se teve ou não,
bebidas de baixa qualidade e ainda com preços faraônicos.
Festa estranha com gente esquisita.....

Acredito que tudo tenha saído do controle dos promoters,
que por causa de outro problemas, ainda maiores, que nem
se quer vou mencionar aqui, deve ter dado uma “Urucubaca”
e o tiro saiu pela culatra.

Espero que o tal “produtor” se esmere mais na próxima
edição, isso caso ainda tenha.... por que tudo não passou de
um bom sonho que  foi “Além da Lenda”

Com essa só pedindo um couro legitimo e ainda bem
curtido diretamente do Mercado Central,  para renovar
os tambores.... e viva os Orixas!!!

A mascara sempre cai....

Mais um episodio da “Morticia” da Familia Adms
sergipana.

Aquela jornalista que mais parece um Vudu do satanás foi
desmascarada mais uma vez. Desta vez todos os outros
jornalistas envolvidos no projeto televiso mais popular em
Sergipe D’Rey, fizeram uma verdadeira “Acariação” em uma
forte reunião com todos os principais diretores, proprietários
e sócios do suntuoso e lucrativo projeto. A cara de pau da
nojenta foi tanto que fazia uma “cara” , de que como se não
estivesse ali meio “blazeé”.
Quero ver até onde vai todo o mau caratismo, sujeira e
devaneios da tal “Moça”, que soube em boca miúda, que ate
o seu “Fiel” companheiro já anda testando “outras” moças
do mesmo meio jornalístico para mais tarde substituir.

Com essa só pedindo uma Cajuroska com muito gelo e
hortelã miúdo diretamente dos bares da Orla pôr do
Sol!!!

A modelo Iza Silva foi clickada por
Alessandro Sagatto e produção de moda de
Yago Cairu para um editorial de modas da
Loja  Inquérito  do Shopping Jardins

Doce Afeto comemora o sucesso na Gastronomia na
Calçada

Passou rápido, mas fazem 3 anos que o estudante de
gastronomia Bruno Santana teve o insight certo na hora certa,
surgia a ‘Doce Afeto’, empreendimento charmoso e de bom
gosto no segmento da confeitaria, no qual é experiente e domina
muito bem, consolidando-se e conquistando um público cada
vez mais exigente.
A ‘Doce Afeto’ está presente nas principais feiras
gastronômicas do estado, inclusive na tradicional ‘Feirinha da
Praça Tobias Barreto’. Ao longo desse tempo, presença em
mídias falada, escrita e televisiva, ele só tem à agradecer amigos
e clientes pela confiança depositada nos serviços prestados.
A “Doce Afeto” fez um grande sucesso na Feira
“Gastronomia na Calçada”, realizado semana passada na
Orla de Atalaia, além de ter surpreendido a todos os presentes
comum belo modelo, servindo os bombons finos.

Na foto, Os empresários e sócios, Bruno Santana e Igor
Sábio, com o garoto propaganda, o belo modelo Rodrigo
Abreu.

 Contato 88549880 e siga nossa página ‘Doce Afeto’ no
Facebook.
Conheça os deliciosos doces e bombons sofisticados, eu
indico e aprovo!!!

Quem está em evidência é o Blogueiro e consultor de moda
Yago Cairu. Recentemente o mesmo foi visto no tele jornal
Sergipano falando sobre o que mais gosta, moda. Além
disso, a  Fina Stampa ficou sabendo que o Yago irá
aterrissar em São Paulo a partir do 17 para cumprir agenda
de trabalhos.

 Sucesso sempre!!!

Futura mestranda

A jornalista Suzy Guimarães trilha novos caminhos
e parte em direção ao Mestrado. Suzy, que já
exerceu a profissão em diversos órgãos de
imprensa e assessorias de Sergipe, investe agora
no aprimoramento da carreira e se prepara para
levar seu conhecimento adquirido ao longo dos
anos para as salas de aula. Que seja bem sucedida
em seus novos horizontes.

A modelo Mônica participando de um editorial
de modas para a Loja Inquérito do Shopping
Jardins para as lentes de Alessandro Sagatto
com produção de moda de Yago Cairu


