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Lei Seca educa os sergipanos e
 serve de exemplo para o Brasil

O percentual de adultos que admitem beber e dirigir teve queda de 38%
Uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, em Aracaju, o endurecimento da Lei Seca, no ano de 2012, está surtindo efeito entre os motoristas sergipanos. O percentual de adultos que

admitem beber e dirigir teve queda de 38%. No ano passado, 6,8% da população da cidade declararam que dirigiam após o consumo de qualquer quantidade de álcool, contra os 11,1% do
ano de 2012. Os homens (12,8%) da capital sergipana continuam assumindo mais a infração de que as mulheres (1,8%). (Página 4A)

PESQUISA

Sergipe é o País do Forró. Os quatro cantos do Estado é só folia

DIVULGAÇÃO

Navio tem
autorização de

empresário para
ser desmontado
Há cerca de sete anos atraca-

do e inoperante, o Navio do Es-
taleiro Santa Cruz, no município
da Barra dos Coqueiros, está
autorizado para o empresário
Sebastião Garcez fazer o seu
desmonte. (Página 4A)

Câmara aprova
congelamento
do IPTU por
quatro anos

                          (Página 4A)

Na prática, a propositura es-
tabelece os critérios para
apuração do valor venal dos
imóveis para efeito de base de
cálculo do lançamento.
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Passando pela crise
O Brasil está com novo

presidente. Isso todo mundo
já sabe. É o vice Michel Te-
mer (PMDB) que substitui a
presidente afastada Dilma
Roussej (PT). Ambos têm os
votos dado pela população
brasileira. Isso também nin-
guém pode negar. O país está
atravessando uma crise sem
precedente. É fato. E os
brasileiros, o que estão fazen-
do para contribui no sentido
de ajudar a todos a atraves-
sar o deserto? Será que vai

reclamar como os hebreus?
Bom, não está fácil para nin-

guém. Devemos sim fazer a
nossa parte. Não cruzar os
braços e ir á luta. Economis-
tas acenam para um momen-
to favorável. Não só para o
Brasil, mas, também, para o
mundo. A anormalidade está
passando. Tudo isso tem a
intervenção cósmica.

Estudiosos astrais, como os
cabalistas, já dizem que a tur-
bulência está chegando ao
fim. O planeta está passando

pelo pente fino. No Brasil, nin-
guém tinha consciência do
desmanche da quadrilha que
foi montada para assaltar os
cofres públicos. Os parlamen-
tares e ex-presidentes arma-
ram tudo para não serem vis-
to, porém, toda a sociedade
tomou conhecimento da ma-
landragem.

Ninguém fica impune neste
planeta terra. Ainda que a
justiça humana tente maquiar,
mas os céus são justos e, ja-
mais deixarão de cumprir a Lei

do Universo. Isso vale para
toda humanidade e não para
um seleto grupo de políticos.

Portanto, vamos contribui
para um Brasil melhor. Fa-
zendo a nossa parte,  dare-
mos um grande salto para as
coisas melhorarem em nos-
sa família, nossos amigos,
enfim para todos. Vamos es-
perar o que nos reserva.
Façamos o bem, sem maqui-
agem. Ai sim, tudo vai dá
certo.

Religião é uma fé, uma de-
voção a tudo que é     con-
siderado sagrado. É um cul-
to que aproxima o homem
das entidades a quem são
atribuídas poderes so-
brenaturais. É uma crença em
que as pessoas buscam a
satisfação nas práticas religio-
sas ou na fé, para superar o
sofrimento e alcançar a feli-
cidade.

Religião é também um con-
junto de princípios, crenças
e práticas de doutrinas reli-
giosas, baseadas em livros
sagrados, que unem seus
seguidores numa mesma co-
munidade moral, chamada
Igreja.

Todos os tipos de religião
têm seus fundamentos, algu-
mas se baseiam em diversas
análises filosóficas, que expli-
cam o que somos e porque
viemos ao mundo. Outras se
sobressaem pela fé e outras
em extensos ensinamentos
éticos.

Religião, no sentido figura-
do, significa qualquer
atividade realizada com rígi-
da frequência. Ex: Ir para a
academia todos os dia, para
ele é uma religião.

Cristianismo
Cristianismo vem da pala-

vra Cristo, que significa Mes-
sias, pessoa esperada, o re-
dentor. É uma doutrina que
acredita que Deus é o cria-
dor do universo e de toda a
vida do planeta. O    Cris-
tianismo é um desdobramento
do Judaísmo. Todas as for-
mas de cristianismo obede-
cem às mesmas escrituras,
veneram o Deus de Israel e
consideram Jesus como o
Cristo, Filho de Deus e Sal-
vador da humanidade.

O cristianismo tem na Bíblia
o livro sagrado dos cristãos
e na Igreja o local da pre-
gação dos ensinamentos de
Cristo, através de seus
Sacerdotes. As principais re-
ligiões ligadas ao Cristianis-

O que é Religião:

mo são o Catolicismo, a
Ortodoxa e o Protestantismo.

Catolicismo
Catolicismo é a religião dos

cristãos, uma vertente do
cristianismo, formado pela
Igreja Católica Apostólica
Romana, que tem seu centro
no Vaticano e reconhece a
autoridade suprema do Papa.
O catolicismo é uma doutri-
na que além do culto a Jesus,
enfatiza o culto a Virgem
Maria e a diversos Santos.

A religião católica ou cato-
licismo tem a Bíblia como seu
Livro Sagrado, e através dele
transmite os ensinamentos do
Evangelho de Cristo. O cru-
cifixo é o símbolo maior da
catolicismo, pois simboliza a
cruz na qual Jesus Cristo
morreu.

O catolicismo é uma
doutrina que acredita na
preparação dos fieis para a
salvação de sua alma, que
após a morte subirá ao paraí-
so, onde gozará o descanso
eterno.

Religião ortodoxa
Religião ortodoxa é uma

doutrina que teve sua origem
no cristianismo, com a di-
visão da Igreja Católica em
Católica do Ocidente e Orto-
doxa do Oriente. A Igreja
Ortodoxa é portanto um
ramo da Igreja Católica, com
pequenas diferenças em seus
dogmas.

A religião ortodoxa ou
Igreja Católica Ortodoxa, se
define como a correta e ver-
dadeira Igreja criada por
Jesus Cristo, e que se man-
teve fiel a verdade, transmiti-
da desde os Apóstolos até os
dias de hoje.

A Igreja Ortodoxa é forma-
da por várias igrejas autôno-
mas e Patriarcados autocéfa-
los, onde a autoridade supre-
ma é uma junta governante,
o Santo Sínodo Ecumênico,
onde a unidade tem origem na
doutrina, na fé, nos cultos e

sacramentos.
Protestantismo
Protestantismo é uma re-

ligião que adotou as doutrinas
desenvolvidas na Europa, no
século XVI, como resultado
dos movimentos para refor-
mar a Igreja Católica. O
protestantismo é um dos ra-
mos do cristianismo, que
surgiu do movimento que re-
jeitou a autoridade romana e
estabeleceu reformas nacio-
nais em vários países do norte
da Europa, como o
Luteranismo na Suécia e parte
da Alemanha, o Calvinismo na
Escócia e em Genebra e o
Anglicanismo na Inglaterra.

Protestantes seriam então,
aquelas igrejas oriundas da
Reforma, que apesar de sur-
girem posteriormente, obede-
cem aos princípios gerais do
movimento reformista.

Judaísmo
O judaísmo é a religião dos

judeus. É a mais antiga das
religiões monoteístas do mun-
do. O judaísmo acredita na
existência de um único Deus,
que criou o universo. De acor-
do com algumas correntes do
Judaísmo, Jesus Cristo foi um
bom professor e para outros,
foi um falso profeta.

Ao contrário do Cristianis-
mo, o Judaísmo não vê Jesus

como Filho de Deus, envia-
do para salvar o ser hu-
mano. Por esse motivo, os
crentes no Judaísmo   espe-
ram até hoje pelo enviado
de Deus para salvação do
povo.

O judaísmo é um modo de
vida, associado a uma com-
binação de fé e convicções
religiosas. O judaísmo é uma
religião da família, e grande
parte da fé judaica é basea-
da nos ensinamentos rece-
bidos no lar. O Torá ou Pen-
tateuco é considerado o livro
sagrado dos judeus. Os cul-
tos judaicos são realizados
nas sinagogas e são coman-
dados por um rabino. O
símbolo sagrado é o
Menorá, um candelabro
com sete braços, que
representa a luz e inspiração
divina que se propagam no
mundo.

Islamismo
Islã é uma palavra árabe

que significa submissão,
aqueles que obedecem Alá.

O islamismo foi fundado
pelo profeta Maomé, nasci-
do em Meca, por volta de
570, na Arábia Ocidental. O
que aceita a fé do islamismo
é chamado de muçulmano.
O livro sagrado é o Corão,
onde a palavra de Deus foi
revelada ao profeta Maomé.
O templo é a mesquita.

PRECONCEITO
 Estudo conduzido por universidades americanas e britânicas
descobre que a homofobia é mais comum em indivíduos que
possuem desejos retraídos pelo mesmo sexo. Tal preconceito
cresce ainda por culpa de pais autoritários que reprimem tais
desejos. O preconceito fica guardado nas gavetas das coisas
ditas e ouvidas. Até que sai de forma irracional.
Jovens que cresceram em um ambiente familiar de repressão
apresentaram grandes divergências entre o que declararam
ser sua orientação sexual e o que foi observado pelos cientistas
nos testes de atração sexual enrustida. Além disso, os
indivíduos que se declararam heterossexuais, mas não
demonstraram isso implicitamente, eram mais propensos a
reagir com hostilidade a outros gays.
Segundo os cientistas, os homofóbicos são geralmente
pessoas que estão em guerra com elas mesmas e acabam
externando esses conflitos. Para os pesquisadores, os
homossexuais que vivem em casas controladoras sentem
medo de perder o amor e a aprovação dos pais caso admitam
atração pelo mesmo sexo, por isso negam ou reprimem a si
mesmos este desejo. Ou seja, de acordo com a pesquisa, a
homofobia e a agressividade podem ser reação de quem se
identifica com o grupo, mas não aceita o fato. Revista Época

HOMOFOBIA 1

  Não é mais aceitável na
sociedade pessoas com
comportamentos homofóbicos,
preconceituosos, que
descambam para o ódio
irracional e que tem como
conseqüência assassinatos de
pessoas inocentes só porque
são diferentes, ou pensam
diferente do que elas acham
que seja o certo. Raça, religião,
nacionalidade, opção sexual
não podem nunca sofrerem
preconceitos, porque, além de
ser crime, caracterizam-se
atitudes de pessoas sem caráter,
arrogantes, fúteis. O
preconceito não machuca
profundamente só o corpo, mas
também a alma. Há dias, nos
Estados Unidos (Orlando),
houve um massacre numa
boate gay, onde 49 pessoas
foram assassinadas e 53 feridas
por um atirador inconseqüente
que provavelmente tinha
desejos retraídos pelo mesmo
sexo. É o que se comenta.

HOMOFOBIA 2

 O tema homofobia foi exibido,
domingo, 19, no Fantástico da
Rede Globo, onde a matéria
citava a ação de um médico
pneumologista da cidade de
Goiâna, quando ele teve
atitudes homofóbicas contra
duas mulheres que se
encontravam numa loja de
conveniência de um posto de
combustíveis. Além de cometer
homofobia, ele também
assediou uma das jovens que
de imediato reagiu àquela
atitude. O caso teve
repercussão por o acusado ser
um médico, além de ter
afirmado que gays devem
morrer. Na entrevista, o
médico não demonstrou
arrempedimento algum. A única
defesa dele é dizer que não
lembra de ter falado que gays
têm que morrer. As moças
registraram boletim de
ocorrência contra o médico.
Ele deveria se envergonhar pelo
que fez.

PESO x MEDIDA

 Há mais de um mês, eu
perguntava aqui neste espaço
como seria o dia seguinte, caso
a presidente Dilma Roussef
sofresse o impeachment ou
não. O afastamento aconteceu
e agora se questiona a
legitimidade do governo Temer
que ainda não conseguiu
decolar, e para agravar mais  a
situação, foi citado em delação
premiada, sem falar no
envolvimento dos seus
ministros citados também na
Lava Jato e dois deles sendo
investigados. A diferença do
Governo Temer para o de
Dilma é que, quando o delator
à época citava alguém da
equipe da presidente ou do
partido era logo investigado,
mas se alguém que não fizesse
parte do então governo não

encontravam indícios para
investigação. É verdade que
ser citado, não quer dizer
que seja culpado, mas a
justiça tem que usar o
mesmo peso e a mesma
medida para todos, para
que seja respeitada.
O que estamos vendo é que
99,9 % dos partidos estão
envolvidos em corrupção.
São poucos os que não se
locupletaram do dinheiro
público. São raríssimas
exceções os que não se
envolveram em coisas
ilícitas.

 CALAMIDADE

 A saúde no Brasil há tempo
que está em estado de
calamidade pública. São
hospitais superlotados sem
condições física e humana
para atender aos pacientes
que gemem nos corredores
clamando por socorro. Os
postos de saúde também
seguem o mesmo caminho:
sem remédios para os
pacientes e sem médicos
especialistas. Para
conseguir uma consulta
para um especialista se
espera meses e quando
consegue a doença já se
agravou, sem falar em
casos que até o paciente
morre.

SONHO NOSSO

 Se é sonho, desejo, ou
coisa que o valha, o Brasil
merecia políticos mais
comprometidos com o
povo e para tanto, teriam
que trabalhar sem tantas
mordomias, sem salários
tão altos, como na Suécia
que parlamentares ganham
pouco e andam de ônibus,
bicicleta e metrô; não têm
carros com motoristas e
muito menos assessores
particulares; usam os seus
próprios celulares. Os
deputados federais moram
em apartamentos
funcionais, lavam e passam
as suas próprias roupas e
não possuem gabinete.

   PORQUE A SUÉCIA

 Falo da Suécia porque lá
ministros e secretários não
viajam de jatinhos ou se
hospedam em hotéis de
luxo, nem são pagos pelo
erário e muito menos por
empresários. Juízes e
promotores de Justiça não
possuem grandes salários.
Lá ministros e presidente
do Parlamento não têm
direito à residência oficial.
Juiz ou promotor de Justiça
não tem direito a carro
oficial com motorista. Eles
não recebem auxílio-
moradia, auxílio-
alimentação, auxílio-livro,
nem férias duas ou três
vezes ao ano. Nada de
imunidade ou privilégio.
Fonte R.E.
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Vale o que está escrito

Nas últimas três décadas da política de Aracaju os militantes petistas e do PCdoB estiveram juntos nas disputas por
cargos majoritários e dessa união a capital ganhou o advogado Marcelo Déda (PT) e Edvaldo Nogueira (PCdoB) como
“gerentões”.
Este ano, sem Déda, que era a representação máxima do PT, os comunistas não se afastam do PT, mas haverá um complicador
na disputa da sucessão de João Alves Filho: a vontade de Jackson Barreto eleger seu correligionário e ex-secretário de
Estado da Saúde, José Sobral (Zézinho Sobral), que vem de uma família política, mas ali das Laranjeiras, onde seu pai José
Sobral (ou simplesmente Zé das Nêgas) exerceu importante liderança, inclusive chegando à Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe. Zé teve ainda a mãe Ione Sobral como prefeita da sua terra.
O governador Jackson  Barreto de Lima, PMDB, sempre teve no PC do B  um aliado das horas mais difíceis da sua vida
política e terá que ser hábil para convencer alguns do time da foice e do martelo que o melhor é apoiar Zézinho e deixar o ex-
prefeito Edvaldo Nogueira para uma próxima vez.
Será que JB conseguirá contentar petistas e comunistas e fazer com que ganhem as ruas com a bandeira de Zézinho?  Ele é
natural de laranjeiras, Sergipe. Filho de José Monteiro Sobral e Maria Ione Macêdo Sobral, engenheiro agrônomo pela
Universidade Federal da Bahia-UFBA.
Como fica Edvaldo Nogueira que fez uma administração excelente, surpreendendo com seu jeito de administrar, a avaliação
de alguns?
Engranzado com o PT, o comunista que por pouco não chegou a ser médico, inclusive já era “ajudante” do conceituado
médico Zé Teles, mas abandonou a medicina para ajudar a construir o PCdoB em Sergipe, terá habilidade, para contornar
este obstáculo e procurar que é o único nome capaz de enfrentar e derrotar o engenheiro civil João Alves Filho, DEM.
Desconhecido dos aracajuanos como político, Zézinho Sobral, terá que provar que o caldo-de-cana de açúcar que tomou
na infância, o deixou forte e adocicado para o eleitorado, sendo a melhor opção para ser experimentada do que o filho de
Pão-de-Açúcar (AL), Edvaldo Nogueira, o zabumbeiro.
Esperaremos alguns dias, para saber se o engranzamento do PT e PCdoB é mesmo para os séculos sem fim e amém.
O PT terá coragem de romper com Jackson Barreto, num momento fragilidade política, por conta da crise nacional com o
afastamento da economista Dilma Vanna Rousseff da presidência do País?

Engranzados iguais siris de mangue

DE OLHO NA VIÚVA
As discussões internas no
Partido dos Trabalhadores
relativas à sucessão municipal
em Aracaju prosseguem de forma
intensa em todas as instâncias
que cabem aos seus filiados. O
deputado Francisco Gualberto
externou a posição do
agrupamento PT Classista,
liderado por ele em Sergipe. “Na
política, como no futebol, todas
as pessoas têm direito de emitir
opiniões. E no PT todos nós
temos o direito de nos expressar
individualmente. Mas o que
valerá será o conjunto do
partido”, explicou Gualberto.

CAMINHOS
Segundo Francisco Gualberto,
essa discussão interna no PT
terá somente dois caminhos:
aliança com o PCdoB de Edvaldo
Nogueira ou com o PMDB de
Jackson Barreto, que
consequentemente terá como
candidato a prefeito o ex-
secretário da Saúde Zezinho
Sobral. “A nossa caminhada será
por um desses caminhos. E
possivelmente todos do PT
estarão no mesmo sentido. Essa
é a nossa expectativa”, disse
Gualberto.

COMPORTAMENTO
Mesmo sem externar posição, o
deputado lembrou que alguns
petistas não estão fazendo a
análise correta sobre o
comportamento do governador
Jackson Barreto durante o
processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff na
Câmara dos Deputados. “A
postura de Jackson contra o
golpe foi clara. Ele se
manifestou em todos os meios
de comunicação contrário ao
golpe em curso. Inclusive vi o
deputado Luciano Bispo, que
também é do PMDB, ir à
imprensa dizer que era contrário
ao impeachment de Dilma”, disse
Gualberto, que é líder da
bancada de governo na Alese.

COM OU SEM JOÃO
A turma do PSC, capitaneada por
Edvan do Amorim, que é “dono”
de mais alguns partidos de
aluguel, conforme se comenta,
esconde o jogo sobre a
sucessão de Aracaju, mas está
de olho numa composição com
o prefeito João Alves Filho,
DEM. A não ser que entenda ser
possível lançar candidato e
administrar Aracaju, o que será
um desastre para os
aracajuanos.

QUEM SERÁ?
O deputado federal André
Moura, PSC, já disse que não
será candidato na sucessão de
João Alves Filho, mas como não
se deve acreditar no que a
maioria dos políticos fala,
devemos esperar, porque, na
hora da onça beber água, ele
poderá ter a espinhosa missão
de enfrentar as urnas, para tentar
ganhar a prefeitura para o chefe
empresário Edvan do Amorim,
que tem algumas prefeituras nas
mãos. Como o povo é sem
vergonha, em sua maioria, não
poderá ver um qualquer e tome-
lhe voto. É fácil vender e comprar
votos neste país, que ainda
dizem ser democrático. Pode até
ser, mas como dizia Charles De
Gaulle, não é um país sério.

ROBSON VIANNA
O deputado estadual Robson
Viana (Foto) , sem fazer
estardalhaço, garantiu a presença
do Partido Ecológico Nacional
em quase todos os 75 municípios
sergipanos. Com isto, a sigla está
em condições de disputar as
eleições de outubro e com
chance de vitórias majoritárias
em várias cidades, além dos
candidatos proporcionais. O
negócio é esperar e trabalhar,
para garantir a vitória.

JOÃO E AMORIM
Um dos principais incentivadores
da pré-candidatura do deputado
federal Valadares Filho (PSB)
para prefeito de Aracaju, o
também deputado Fábio Mitidieri
(PSD) praticamente vetou
qualquer aliança com os partidos
que fazem oposição ao
governador Jackson Barreto
(PMDB), em especial, os
liderados pelo atual prefeito João
Alves Filho (DEM) e pelo
senador Eduardo Amorim (PSC)).
Mitidieri quer Valadares
compondo com os demais
partidos da base do governador
que não aprovam a pré-
candidatura de Zezinho Sobral
(PMDB). A entrevista foi
concedida ao jornalista André
Barros, na Liberdade FM.

NADA CONTRA
Mitidieri explicou que não tem
nada contra o pré-candidato do
governador Jackson Barreto.
“Zezinho tem todo o direito de
fazer sua plenária. Agora o
governador disse que a partir de
Maio conversaria sobre a eleição
municipal, mas Maio chegou
muito cedo! Ir para o evento, JB
poderia ter ido sim. Só não
concordo que ele ficasse ligando
e convocando as pessoas para
participarem. Aí ele passou a
tomar uma posição. Sou aliado
do governador, mas acho que
isso não se resolve assim”.

POSIÇÃO

Fábio Mitidieri procurou explicar
seu posicionamento contrário à
aliança com a oposição. “Eu fico
criticando João Alves todo dia e
depois vou querer o apoio dele?
Eu não queria! É evidente que
uma candidatura do
agrupamento poderá trilhar com
a oposição, mas isso só vai
acontecer se Jackson Barreto
não souber conduzir a coisa.
Acho que João Alves não faz
uma boa administração e uma
aproximação poderia ser ruim
para a nossa candidatura”.

ABALO GERAL
A denúncia de que o presidente
interino, Michel Temer, teria
pedido doação de recursos
ilícitos para a campanha a prefeito
de São Paulo de Gabriel Chalita
em 2012 foi classificada pelo
Palácio do Planalto como ‘muito
ruim para a governabilidade’,

principalmente para um governo
interino. O receio é que novas
denúncias causem impacto
negativo na imagem da nova
gestão e atrapalhem a
administração peemedebista no
Congresso Nacional.

JANOT CRITICADO
O presidente do Senado, Renan
Calheiros (PMDB-AL), fez duras
críticas ao procurador-geral da
República, Rodrigo Janot. O
peemedebista cobrou que o
Ministério Público ‘cumpra o seu
limite constitucional’ e chamou de
‘esdrúxula’ a decisão de Janot que
levou a um pedido de prisão
contra ele na semana passada, já
rejeitado pelo Supremo Tribunal
Federal.

MUI AMIGO
Um dia depois de votar contra a
cassação de Eduardo Cunha
(PMDB-RJ) no Conselho de Ética
da Câmara, o deputado Laerte
Bessa (PR-DF) cobrou
publicamente ontem que o
peemedebista renuncie à
presidência da Câmara. O
parlamentar do Distrito Federal
disse que votou a favor do
peemedebista, por entender que
ele não tinha mentido de que não
possui contas secretas no
exterior, mas que, a partir de agora,
não poderá ir contra a decisão do
conselho, pois o colegiado é
‘soberano’.

VICE MACHADO
O vereador Adriano Taxista
defende a permanência de José
Carlos Machado (PSDB) na chapa
encabeçada pelo prefeito João
Alves Filho (DEM), como vice-
prefeito de Aracaju. “Machado
(foto)  é um dos políticos mais
sérios e experientes que conheço.
Não vejo ninguém denegrindo a
imagem dele. Um homem público
correto e fiel, que deu um grande
exemplo durante o afastamento
do prefeito, visitando todas as
obras, dando celeridade aos
trabalhos e buscando manter o
funcionamento da Prefeitura
dentro da normalidade. É o melhor
nome para compor com João
Alves”.
13
DE PLACA
A presidente afastada, Dilma
Rousseff (PT), será convidada a
comparecer à cerimônia de
abertura da Olimpíada de 2016,

marcada para o dia 5 de agosto.
O Comitê Organizador da Rio-
2016 confirmou ontem que Dilma,
o presidente interino, Michel
Temer (PMDB), e todos os ex-
presidente do país receberão um
convite especial para que
estejam na tribuna de honra do
Maracanã no dia da festa.

ALÍVIO
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou o texto base
da Medida Provisória 713, que
reduz de 25% para 6% a alíquota
do Imposto de Renda Retido na
Fonte incidente sobre as
remessas ao exterior feitas por
pessoas físicas para cobrir
gastos em viagens de turismo,
negócios, serviço, treinamento
ou missões oficiais. A nova
alíquota terá vigência até 31 de
dezembro de 2019 e vale para
gastos limitados a R$ 20 mil por
mês.

MACHADO DO DIABO
Henrique Eduardo Alves
(PMDB-RN) pediu demissão do
cargo de ministro do Turismo
depois de ser citado na delação
premiada de Sérgio Machado, ex-
presidente da Transpetro.
Segundo Machado, Alves teria
recebido R$ 1,55 milhão em
doações eleitorais fruto de
esquema de propina investigado
na Operação Lava Jato. Ele é o
terceiro ministro nomeado pelo
presidente interino, Michel Temer
(PMDB), a deixar o governo.

SEM TEMER
O presidente interino, Michel
Temer, disse que, se ele tivesse
cometido algum delito, não teria
condições de presidir o país.
Temer se referia à delação
premiada de Sérgio Machado, ex-
presidente da Transpetro, à
Operação Lava Jato. Segundo
Machado, Temer negociou com
ele o repasse de R$ 1,5 milhão de
propina para a campanha de
Gabriel Chalita (PDT) à Prefeitura
de São Paulo, em 2012, pelo
PMDB.

CPMF
O governo vai enviar ao
Congresso uma revisão da meta
fiscal de 2017, descartando os R$
33 bilhões previstos inicialmente
com a CPMF. As informações são
do ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira. O projeto
original da Lei de Diretrizes
Orçamentárias foi enviado pela
presidente afastada Dilma
Rousseff em abril e prevê um
déficit de R$ 65 bilhões para o
governo federal. O ministro
Oliveira disse também que o
governo vai trabalhar com novo
deficit no ano que vem, mas ainda
está calculando a nova meta.

PSD EM SÃO CRISTÓVÃO
O pré-candidato a prefeito de São
Cristóvão, José Alberto Batista

Rocha, o “Betão do Povo”, (PSD)
garante que sua pré-candidatura
é irreversível. Em uma reunião
com o líder do Governo na
Assembléia Legislativa,
Francisco Gualberto, e com os
coordenadores da pré-
campanha, de “Betão do Povo”,
rumo a Prefeitura Municipal de
São Cristóvão, ficou decidido
que o nome de “Betão” é “sim”,
pré- candidato majoritário. A
partir de agora serão analisados
nomes para comporem o seu vice.

CENÁRIO
Na oportunidade, Francisco
Gualberto falou aos presentes do
que estava acontecendo no
cenário político em Sergipe e
especialmente em São Cristóvão,
explicou, e dando exemplo de
como se deve caminhar nesse
momento difícil que atravessa o
país, o Estado e os municípios.
Com sua experiência, Gualberto
deu diversos informes ao grupo
presente e deixou todos
satisfeitos. A conversa foi
franqueada e todos tiveram
oportunidade de se manifestar,
dar opiniões e receber também,
tornando a reunião um grande
exemplo democracia.
CHORÃO
Foi patética a conversa do
presidente da Câmara Municipal
de Aracaju, vereador Vinícius
Porto, aliado do prefeito João
Alves Filho, DEM, com uma
jornalista. Porto lamenta que o
governador de Sergipe, Jackson
Barreto de Lima, PMDB, foi
abandonado por quase todos
aliados, depois que fez
campanha contra o impeachment
da presidente da República,
Dilma Vanna Rousseff, PT. Por
pouco Porto não foi as lágrimas,
lastimando o abandono de JB e
que ele está acuado. Por muito
pouco mesmo ele não fez a
jornalista chorar, diante das
lamúrias por conta da desgraça
em que caiu o governador. Se a
moda pega, vai ter coleguinha
andando com toalha de banho na
pasta ou bolsa, para enxugar as
lágrimas, nem que sejam de
crocodilo, dos políticos.

SEM VACILAR
Algumas lideranças políticas de
São Cristóvão ainda não
acreditam que Betão levará a sua
decisão até o fim, porque de
outras vezes ele disse que era
candidatíssimo e findou por
apoiar outro nome. Mas desta
vez seus amigos afirmam que
será para valer e em nota da
internet se tem este informe:
“Betão do Povo”, vai continuar
trabalhando com sua equipe e
com certeza receberá mais
adesões, pois seu nome é leve e
tem penetração em qualquer local
de São Cristóvão, pelo respeito
que adquiriu durante todos
esses anos. “Nosso trabalho está
crescendo muito, temos

conseguido grandes vitórias,
recebendo amigos, fazendo
novos amigos, se reunindo com
o povo, ouvindo os anseios da
comunidade e elaborando um
plano de governo que possa
realmente tirar a nossa
população desses problemas,
que são muitos. Faremos uma
administração transparente,
onde o povo possa participar
ativamente”, disse Betão do
Povo.

GATO MAGRO
A Justiça Federal no Paraná
decretou o bloqueio dos bens do
deputado afastado Eduardo
Cunha (PMDB-RJ), da mulher, a
jornalista Cláudia Cordeiro Cruz,
e outras três pessoas. A medida
foi tomada em resposta a um
pedido do MPF em ação por
improbidade administrativa
contra Cunha. A decisão, em
caráter liminar, também quebra o
sigilo fiscal de Eduardo Cunha
desde o ano de 2007, além de
bloquear bens de empresas
ligadas aos cinco alvos da ação.
Ainda cabe recurso.

APOSENTADO
O deputado estadual Georgeo
Passos, PTC, aconselha o
governador Jackson Barreto se
aposentar, mas antes que faça
alguma coisa de bom para
Sergipe, para que a sua trajetória
política fique marcada por uma
obra que o dignifique.

CEDEU
Outro dia, o  tempo para discurso
na tribuna da Assembleia
Legislativa de Georgeo Passos,
PTC, ia acabar e ele teria que sair
da tribuna, quando a professora
deputada estadual Ana Lúcia
Menezes, PT, cedeu seu tempo.
Georgeo se excedeu e a deputada
Maria Mendonça, PP, acertou
repassar o tempo dela para Ana
Lúcia e deixar que Georgeo
falasse mais.

FALA DEMAIS
O deputado estadual Zézinho
Guimarães pediu um aparte a
Georgeo Passos, que concedeu
e Zézinho danou a falar,
obrigando Garibalde Mendonça,
PMDB, que presidia a sessão a
lhe dar mais dois minutos.

QUESTÃO DE ORDEM
Depois que Georgeo Passos saiu
da tribuna, Zézinho Guimarães
ficou afiado, pediu uma questão
de ordem e danou a falar,
impedindo que Ana Lúcia
começasse seu discurso na
tribuna.

DEBATE
Quando Ana Lúcia, finalmente,
começaria o seu discurso, foi a
vez de Antônio dos Santos, PSC,
pedir uma questão de ordem, para
responder a Zézinho Guimarães,
o que obrigou a Ana Lúcia
questionar junto a Garibalde se
caberia questão de ordem dos
dois, porque eles estavam
estabelecendo um debate e ela
não conseguia falar, mesmo na
tribuna. Tudo se resolveu na paz
e Ana pôde falar.
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Pesquisa mostra que Lei Seca
inibe os motoristas sergipanos
Uma pesquisa feita

pelo Ministério da
Saúde, em Araca-

ju, o endurecimento da Lei
Seca, no ano de 2012, está
surtindo efeito entre os mo-
toristas sergipanos. O per-
centual de adultos que ad-
mitem beber e dirigir teve
queda de 38%. No ano pas-
sado, 6,8% da população da
cidade declararam que diri-
giam após o consumo de
qualquer quantidade de ál-
cool, contra os 11,1% do ano
de 2012. Os homens
(12,8%) da capital sergipana
continuam assumindo mais a
infração de que as mulheres
(1,8%).

No conjunto das 27 capi-
tais estudadas pela pesquisa,
5,5% dos indivíduos adultos
referiram conduzir veículos
após o consumo de bebidas
alcoolicas, contra 7% em
2012 – uma queda nacional
de 21,5% em três anos. As-
sim como foi constatado em
Aracaju, a proporção nacio-
nal é maior entre homens
(9,8%) do que entre as
mulheres (1,8%). Apesar dis-
so, desde o endurecimento da
Lei Seca, menos homens têm
assumido os riscos da mistu-
ra álcoolica/direção na média
das 27 capitais pesquisadas:
a redução foi de 22,2%, en-
tre 2012 e 2015, na popu-
lação masculina.

Mais de 50% -  Quatro
capitais se destacaram com

O exemplo de não misturar álcool com a bebida vem dos sergipanos

queda superior a 50% nos úl-
timos três anos: Fortaleza
(54,1%), Maceió (53,2%),
João Pessoa (51,4%) e
Vitória (50,7%). Algumas
capitais, contudo,    apresen-
taram aumento do número de
adultos que referiram   as-
sumir o volante após con-
sumir qualquer quantidade de
álcool; Cuiabá e Boa Vista
apresentaram alta de 15,8%
e 13,2%, respectivamente,
desde 2012.

Contramão -  As popu-
lações adultas de Florianóp-
olis (13%), Palmas (11,9%)
e Cuiabá (11,7%) estão en-

tre as que mais abusam da
combinação álcool e direção.
Na contramão, Recife
(2,6%), Maceió (2,%) e
Vitória (3,2) se destacaram
com o menor percentual de
entrevistados que declararam
beber e dirigir. “É cada vez
mais notório a importância da
Lei Seca em inibir a popu-
lação brasileira de se arriscar
na mistura do álcool com o
volante. Agora temos que
continuar nessa batalha, prin-
cipalmente entre os jovens de
25 a 34 anos, que   apresen-
taram o maior índice de in-
fração entre todas as faixas

etárias pesquisadas”, disse o
ministro da Saúde, Ricardo
Barros.

De acordo com a pesquisa
de 2015, 8,7% da população
de 25 a 34 anos, admitem
beber e dirigir. O número é
duas vezes maior de que o
registrado na população de
18 a 24 anos e quatro vezes
maior do indicado em ho-
mens e mulheres de 65 anos
ou mais. Outro índice impor-
tante é o nível de         esco-
laridade: a pesquisa detectou
que, quanto maior o grau de
instrução, maior é o número
de pessoas que assumem o
risco.

Vereadores de Aracaju aprovam congelamento do IPTU
Os vereadores aprovaram

esta semana, o Projeto de Lei
Complementar (PLC) 04/
2016,  de autoria do Execu-
tivo Municipal, que congela o
Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU). Na prática,
a propositura estabelece os
critérios para apuração do
valor venal dos imóveis para
efeito de base de cálculo do
lançamento. De acordo com
o PLC para os imóveis não
edificados, a alíquota é de
1,30 vezes o valor do IPTU
devido no ano imediatamente
anterior, atualizado com base

na variação do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCAE),
apurado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), na forma e
na periodicidade estabeleci-
das em regulamento, ou por
outro índice oficial que venha
a ser adotado pelo Municí-
pio.

Ainda segundo matéria,
aplica-se a aliquota de 1,00
vezes o valor do IPTU no
caso dos terrenos que inte-
gram  a Zona de Expansão
urbana, bem como os que

estão situados em zonas que
não atendam aos requisitos
estabelecidos na Lei Federal
nº 9.785/1999 ou não aten-
dam aos itens expressos na
citada Lei, a exemplos
meios-fios, calçamentos,
abastecimentos de água, es-
goto, iluminação pública e
escola ou posto de saúde,
distante no mínimo a três
quilômetros.

Com a aprovação, o Pod-
er Executivo Municipal fica
autorizado a utilizar o valor do
IPTU devido no ano imedi-
atamente anterior para a fix-

ação do valor do mesmo trib-
uto para o exercício subse-
quente. No caso de alteração
de dados no cadastro da un-
idade imobiliário, os valores
lançados e devidos no exer-
cício anterior devem ser
aqueles que deveriam ter sido
apurados, se fossem consid-
erados os novos dados ca-
dastrais.

Para cadastramento de no-
vas unidades imobiliárias a
partir do exercício de 2015,
devem ser considerados os
mesmos parâmetros de aval-
iação aplicados no exercício
de 2014.

Empresário está autorizado a desmontar navio da Barra
O empresário Sebastião

Garcez já está autorizado a
fazer o desmonte do navio
que há cerca de sete anos
está inoperante, ancorado no
Estaleiro Santa Cruz, às mar-
gens do Rio Sergipe no mu-
nicípio de Barra dos Co-
queiros. O empresário está
viajando, mas foi informado
sobre a permissão dos
órgãos ambientais por meio
de um funcionário dele, que
recebeu um comunicado ofi-
cial dos órgãos públicos so-
bre o resultado das vistorias
realizadas naquela embar-
cação. “A Marinha já tinha
autorizado, mas precisa da li-
cença dos outros órgãos”,
disse o empresário, numa

referência à licença das insti-
tuições de controle ambien-
tal.

Por telefone, o empresário
disse que estaria em viagem
e se comprometeu a adotar
as medidas para o desmonte
assim que retornasse, mas
não adiantou os procedimen-
tos. O primeiro-tenente
Adauto Freire, encarregado
pela comunicação social, in-

formou que a Marinha deu o
aval para o desmonte e
acompanhou as vistorias
realizadas coletivamente pe-
los órgãos ambientais.

O empresário Sebastião
Garcez, que atua no comér-
cio de produtos siderúrgicos,
comprou a embarcação da
H. Dantas. O valor negocia-
do não foi divulgado, mas a
transação comercial realiza-

da no ano passado foi acom-
panhada pelo Ministério
Público Federal.

O contrato de compra e
venda foi assinado em no-
vembro do ano passado, mas
o navio permanece atracado
no Rio Sergipe por depend-
er da licença ambiental e
liberação da Capitania dos
Portos.

Divulgação

Momento de transição
*O Brasil vive hoje um momento de incertezas. As con-

stantes acusações de corrupção no parlamento brasileiro
tira a população do foco. Ninguém sabe mais em quem con-
fiar. O pontapé inicial e a abertura espetacular dada pelo
Partido dos Trabalhadores para que a corrupção se instale
no Congresso deixa o povo atrapalhado com o futuro da
Nação. A movimentação entre a Polícia Federal e os acusa-
dos é dinâmica a ponto do noticiário perder a corrida. Ago-
ra, os delatores acusam até o presidente interino, Michel
Temer (PMDB). O fato é que muita coisa ainda vai apare-
cer e muita gente ainda vai para a cadeia, como foi à cúpula
do PT. Assessores e a família do ex-presidente Lula temem
que ele vá preso. O processo contra o fundador do PT está
com o juiz Sérgio Moro, em Curitiba. Com isso, as pessoas
temem por uma prisão.

*No próximo mês de outubro os Estados vão realizar
eleições para vereador e prefeito das cidades. A situação
não está fácil para os candidatos, principalmente para os
pretensos do Partido dos Trabalhadores, porque a sigla está
desgastada com as acusações de corrupção, com gente da
cúpula do partido na cadeia. O PT, com mais de 13 anos no
poder conseguiu quebrar uma das maiores empresas do país,
a Petrobrás e ainda deixar a Caixa Econômica com saldo
zero. O Ministério da Cultura tinha uma despesa sem con-
trole com os artistas. O Novo Ministério detectou várias
irregularidades na pasta e começou a organizar. Por estas e
outras razões é que o PT vem se arrastando e nestas eleições
acaba de uma vez por toda a confiabilidade da população.
Ninguém acredita mais no discurso do PT.

*Em Sergipe, o governador Jackson Barreto (PMDB)
entra numa situação difícil. Ele foi contra o impeachiment
da presidente afastada Dilma Roussej (PT). O presidente
interino do Brasil é Michel Temer, do seu partido. Só que
JB tem uma aliança com o PT, que não é bem-vindo ao
Palácio do Planalto. PT e PMDB são como água e óleo,
que não se misturam. Já foi carne e unha, mas, no momento
é gato e rato. Na semana que vem, JB vai decidir pelo pré-
candidato a Prefeitura de Aracaju. Está entre Edvaldo
Nogueira (PC do B) e Zezinho Sobral (PMDB). Jornalistas
apostam que JB vai decidir pelo Zezinho Sobral. Se isso
acontecer, JB tem apoio do Planalto. Ao contrário, Sergipe,
através de seu governador, fica á margem. Portanto, é uma
decisão a se pensar. O presidente regional do PT, Rogério
Carvalho, anda de mãos dadas com JB. Vamos aguardar o
desenrolar das coisas.

LULA
O ex-presidente da Repúbli-

ca e presidente de honra do
PT, Luis Inácio Lula da Silva
avisou para os militantes que
este ano não tem dinheiro das
empresas para a campanha
petista. Com isso, os petistas
ficam de mãos atadas, porque
durante os 13 anos no poder
sempre teve empresas ban-
cando as campanhas politicas.

JOÃO ALVES
O prefeito de Aracaju, João

Alves Filho (DEM), como não
poderia ser diferente, visita
quase todos os arraiás da
capital sergipana. De bairro
em bairro, até o Arraiá do
Povo, na Orla da Atalaia, João
já esteve. Ele é o gestor da
capital e, por isso, faz a sua
parte, até porque este ano é
de eleição.

ARRAIÁ DO POVO
Por falar em Arraiá do

Povo, quando esteve na Orla,
João contou para algumas
pessoas próximas a ele que o
espaço da festa foi uma cri-
ação dele com o nome de Vila
do Forró. Quando o PT en-
trou para administrar Sergipe
mudou o nome.

CONVERSA
Durante esta semana, os

jornalistas comentavam que o
prefeito João Alves Filho con-
versou muitas vezes com o
presidente do PSC, deputado
André Moura. Nos encon-
tros, João e Moura saiam con-
tentes. O Senador Eduardo
Amorim (PSC) já ensaiou sua
pré-candidatura a Prefeito de
Aracaju.

NÃO ACREDITA
A imprensa sergipana não

está acreditando que o sena-
dor Eduardo Amorim saia
mesmo candidato a prefeito
de Aracaju. É mais uma joga-
da de marketing visando o
futuro, 2018, quando pre-
tende ser candidato ao Gov-
erno do Estado. Amorim foi
derrotado nas eleições passa-
das para o atual Governo
Jackson Barreto (PMDB).

APOIO
A crença da imprensa é uma

composição entre João e
Amorim para João permanec-
er na Prefeitura e apoiar

Amorim para o Governo de
Sergipe. O que foi feito nas
eleições passadas. Amorim já
aprendeu a lição e deve colo-
car em prática na disputa pelo
Governo de Sergipe em 2018.

JACKSON
Com relação ao governador

Jackson Barreto que já avi-
sou que não é mais candida-
to a cargo nenhum na politi-
ca, está com dificuldades de
indicar o seu sucessor. A prin-
cipal aliança que o governa-
dor tem hoje é com o PT e
PC do B. Nenhum dos dois
partidos tem condições de
concorrer com chances de
vitória. O primeiro está des-
gastado e a população não
acredita mais no seu discur-
so e o outro não tem voto.

ALVO
O alvo neste momento do

governador Jackson Barreto
é o prefeito João Alves Filho.
Caso João ganhe a reeleição
pode haver uma composição
futura entre Valadares e João
nas eleições de 2018. Neste
caso, Valadares Filho (PSB)
apoia João no segundo turno
e ambos ficarão juntos nas
eleições para governador.

REAJUSTE
O Governo de Sergipe vem

massacrando mesmo os
servidores públicos. Tem três
anos que os aposentados e
pensionistas do IpeSaude não
recebem reajuste salarial. A
inflação vem tirando o poder
de compra dos servidores.

SINTESE
Educadores da ativa e ina-

tiva reclamam do Sindicato
dos Trabalhadores em Edu-
cação do Estado de Sergipe
(Sintese) por não lutar pelo
reajuste dos professores. “O
Governo de Jackson Barreto
vem fazendo o que quer com
os professores e o síntese não
tem uma posição firme”,
colocam

ELEIÇÃO
No próximo mês de outu-

bro a ordem entre os servi-
dores públicos estaduais, na-
tiva e inativa, principalmente
aposentados e pensionistas do
Ipesaude é não votarem no
candidato de Jackson Barre-
to.
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SUELY
Rubens Barroso

barrosorubens@yahoo.com.br
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CLAUDIA MEIRELESCLAUDIA MEIRELES

CRISTINA ROCHADEL
A caipirinha linda é e a
competente jornalista
Cristina Rochadel,
assessora de imprensa da
Emsurb e da deputada
estadual Goretti Reis.

DINA BISPO
m encontro casual e
amigas, a jornalista,
Cláudia Meireles, a
empresária cerimonialista
Wânia Macedo e
apresentora da Tv Cidade,
Dina Bispo.

IIustra nossa coluna, a
amiga festeira, Anaide
Macedo, esposo José Dias,
em confraternização junina
da ASPENE, no último dia
17 de junho, no CEPE.

AUTONOMIA DA MULHER
O Conselho Federal de Medicina está anunciando nova resolução, a ser publicada, que
estabelece critérios para a realização do parto cesariano no País. A norma, a ser observada
por todos os médicos no exercício de suas atividades, trata de aspectos como segurança do
feto, saúde da gestante e autonomia da mulher.

Deputada Sílvia Fontes estimula e promove
palestra SAÚDE DA MULHER
Durante sessão plenária na Assembleia
Legislativa de Sergipe, ocorreu a palestra “Saúde
da mulher – visão oncologista”, com o médico
Nivaldo Vieira. O evento, proposto pela deputada
estadual Sílvia Fontes (PDT) faz partes das
atividades em homenagem ao Dia Internacional
de Luta pela Saúde da Mulher, comemorado no
dia 28 de maio.
De acordo com o oncologista Nivaldo Vieira,
esse tipo de discussão esclarece sobre o
acometimento do vários tipos de câncer, quais
as medidas de prevenção e educação devem ser
tomadas inclusive em nosso estado de Sergipe.
O médico revelou ainda que nas mulheres, o
campeão é o câncer de mama. O segundo, que
mais atinge em Sergipe, é o de colo de útero,
incomum nos países desenvolvidos e mais
comuns nos países subdesenvolvidos “É um
câncer raro, mas altamente prevenível. Nós
temos uma nítida divisão entre os pacientes
conveniados, nos quais quase nunca vemos este
câncer. Já nos atendidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), o câncer de colo de útero é o mais
frequente nas mulheres”, detalhou.

Segrase apresenta à Secretaria de Segurança
Pública a importância da Certificação Digital

O presidente da Empresa de
Serviços Gráficos de Sergipe
- Segrase, Marcio Farias
Barreto, juntamente com o
diretor Industrial Mílton Alves
e a gerente de Modernidade,
Ângela Araújo se reuniram
com o secretário de Segurança
Pública, João Batista. O
encontro teve como objetivo
apresentar a Certificação
Digital, um serviço pioneiro da
empresa.
O presidente da Segrase,
Márcio Farias Barreto
explicou que a Certificação
Digital é uma estrutura usada
que consegue manter a
segurança dos dados na rede
e assim, garante a
autenticidade, flexibilidade e
integridade de ações e
conteúdos. “Esta parceria

resultaria em economia para
o Estado, substituindo o
registro dos documentos em
papel em arquivos digitais”.
O secretário da Segurança
Pública, João Batista
aprovou a sugestão. “Vamos

trabalhar para que esta
parceria seja firmada, pois
utilizando a Certificação
Digital asseguraremos a
legitimidade do documentos
e ainda geramos economia”.

Presidente da Segrase, (D) Marcio Farias Barreto,Secretário de Segurança
Pública João Batista (C) e o diretor Industrial  (E) Mílton Alves e a gerente
de Modernidade, Ângela Araújo.

Marinete do Forró já está na ruas de Aracaju
A Prefeitura de Aracaju,
através da Secretaria
Municipal de Indústria,
Comércio e Turismo (Semict),
lançou, mais uma edição da
Marinete do Forró. São 16
anos de tradição, com
inovações e muito sucesso. O
ônibus decorado e com trio de
forró é a queridinho dos
turistas que vêm a Aracaju no
mês de junho.
O consultor da Semict, Fábio
Andrade, destaca que a atual
gestão incrementou a Marinete
acrescentando mais atrações.
“Nesta gestão,
implementamos com o guia e
o casal de dançarinos”,
explicou o consultor.
Fábio conta que com as
novidadades, a Marinete
passou a ser mais valorizada
e que o grande diferencial é a
informação. “A gente pode
observar que depois que
acrescentamos o guia de
turismo, enalteceu muito a
Marinete, porque as pessoas
passam na Orla e não sabem

o significado dos arcos, não
sabem o que significa o
monumento da
nacionalidade, o monumento
da sergipanidade, o Mirante
da 13 de Julho, então a guia
do turismo vai trazer essas
informações. Esse é um
diferencial que nós
trabalhamos esse ano,
trazendo mais informações”,
destaca.
Percurso
O consultor Fábio Andrade
também revela que o turista
tem a oportunidade de fazer
um tour completo pela
Capital.
“Nesta edição, em parceria
com a Funcaju, nós teremos
uma apresentação no
Mirante da 13 de Julho. A
Marinete tem cinco paradas,
como sempre foi,
enaltecendo alguns projetos
que a gente já tem em
andamento, como o da feira
de artesanato e comidas
típicas. Então, ela vai
complementar também a

feira da Praça do Chica
Chaves no Bairro Industrial.
Aos sábados, ela vai até a
Orla Pôr do Sol, levando
uma gama de turistas”, afirma
Fábio.
O consultor conclui que a
Marinete já é um projeto
bastante conceituado. “É um
produto que faz 16 anos,
muito bem conceituado pelo
Ministério do Turismo e esse
conjunto já evidenciado pelo
próprio Ministério, o que fez
com que Aracaju ganhasse a
cidade que mais evoluiu nos
aspectos turísticos e culturais
do país. A Marinete já está
toda decorada para essa
edição, a empresa Tropical
que faz essa parceria com a
gente, reformou a Marinete,
deixando ela toda pintadinha,
toda novinha agora a par
com o São João”, concluiu.
A Marinete do Forró sai de
quarta a sexta, às 14h, e aos
sábados, às 15h. O ponto de
partida é em frente ao Hotel
da Costa, na Coroa do
Meio, próximo à Orlinha.

Teatro Mágico traz espetáculo Allehop a Aracaju
Depois de quase 10 anos, a
banda ‘O Teatro Mágico’ vai
voltar à Aracaju. Com um
espetáculo magnífico, o grupo
se apresenta no dia 30 de
junho no Teatro Tobias
Barreto, às 20 horas. O cantor
sergipano Thiago Ruas abrirá
o show Allehop.
Atualmente configurado como
o projeto musical
independente, O Teatro
Mágico une música, teatro,
dança e circo e foi criado pelo
músico e vocalista Fernando
Anitelli em 2003. O grupo se
consolidou como referência

por sua estética própria e já
lançou cinco cd’s de estúdio,
três dvd’s e um álbum ao
vivo com uma venda de mais
de três milhões de cd’s e
mais de 450 mil dvd’s.
No último mês de abril, O
Teatro Mágico lançou o
novo álbum chamado
Allehop, uma expressão
usada pelos artistas circenses
que indica o tempo para o
início de um número
acrobático. Fernando
Anitelli, cantor e idealizador
do projeto, promete
surpreender o público com

uma sonoridade bem distinta
do que eles estão
habituados.
Os ingressos para o
espetáculo em Aracaju já
estão à venda na bilheteria
do Teatro Tobias Barreto,
que fica na Avenida Tancredo
Neves, nº 2209, no bairro
Inácio Barbosa. Os bilhetes
também podem ser
comprados online através do
s i t e
www.compreingressos.com.
Mais informações pelos
telefones (79) 3302-1031 /
99960-5413 / 99941-0707.
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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

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

Oferecemos aos associados e seus familiares, Psicólogo,
Ginecologista, Pediatra, Médico do Trabalho e Dentista.

Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

Fones: 3214-3008 e 3211-8947

 

Manuais do TRE-SE
Com o objetivo de proporcionar uma orientação teórica e prática para os partidos
e candidatos acerca das principais regras e normas aplicadas às Eleições
2016, o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE) disponibilizou três
novos manuais e uma cartilha. Durante a elaboração dos manuais - que abordam
os temas Pesquisa Eleitoral, Convenções Partidárias/Registro de Candidatura
e Prestação de Contas -, os especialistas da Justiça Eleitoral buscaram formular
as orientações, sempre que possível, acompanhadas de conceitos, exemplos
práticos, base normativa, referências doutrinárias e/ou jurisprudenciais.

Nativa SPA Ameixa
A linha Nativa SPA Ameixa,
que já conta com produtos
para corpo, cabelos, pés e
mãos, é a mais queridinha dos
consumidores de O Boticário.
Ao perceber esse sentimento,
identificado por pesquisas
feitas pelo Boticário com
lovers de Nativa Spa Ameixa,
a marca resolveu lançar quatro
itens para complementar o
ritual de beleza em diferentes
situações: Açúcar Esfoliante,
Creme Acetinado, Hidratante
de Banho e Loção Hidratante
Iluminadora. E para fechar o
lançamento com chave de
ouro, a linha passa a ter
também Trio de Sabonete,
item altamente presenteável,
e Loção Hidratante Exótica -
carro chefe do portfólio -, em
versão de 200 ml, ideal para
transportar na bolsa ou em
viagem. Todas as novidades
estão disponíveis nas lojas, no
e-commerce e com as
revendedoras O Boticário.

Forró da Adpese
Mais uma vez o presidente da
Associação dos Defensores
Públicos do Estado de Sergipe
(Adpese), Ermelino Costa
Cerqueira, ao lado dos demais
integrantes da diretoria, irá
promover um evento para integrar
os associados. Dessa vez a festa
ocorrerá em clima junino, para
associados e familiares. A
programação será realizada no dia
1º de julho, na Casa de Forró Cariri,
a partir das 21h, com animação de
Marcos Giva, Mimi do Acordeon e
Douglas Gavião. Além de muito
forró, a festa contará ainda com
decoração e comidas típicas.

Sortudo
Depois de curtir uma
maravilhosa viagem a
Paris com o prêmio
que recebeu de um
dos shoppings da
cidade, o famoso
bufeteiro David Britto
se programa para
assistir aos Jogos
Olímpicos, que
ocorrerão de 5 a 21 de
agosto próximo, no Rio
de Janeiro. É que o
bambam em eventos
foi também sorteado
na promoção da Sadia
Mascote da Sorte, e
vai aterrissar na cidade
maravilhosa ao lado de
Matheus Araújo, com
tudinho pago.
Parabéns!

Baixinhos
Para animar o período do
recesso escolar, o RioMar
Shopping traz o projeto Mine
Cidade, um charmoso espaço
onde a criança participa das
atividades comuns ao dia a dia
dos adultos, brincando. A
cidade fica instalada na Praça
de Eventos do centro comercial
e conta com ambientes
alusivos a escolinha de inglês,
autoescola, bombeiros, entre
outros serviços. O circuito pode
ser explorado a pé ou em uma
das bicicletas disponíveis no
bicicletário do projeto.  Ainda
durante o mês de junho, a Mini
Cidade conta, diariamente,
sempre às 17h, com
apresentação de trios pé de
serra, bandas de pífanos,
artistas circenses e teatro
mambembe. A diversão é livre
para crianças de todas as
idades e o acesso à brincadeira
custa 10 reais.

McDia Feliz
Há 27 anos o último
sábado do mês de agosto
tem um gostinho especial,
e não é o gostinho do Big
Mac, não. É o sabor da
solidariedade. O McDia
Feliz, que anualmente
beneficia projetos pela
cura do câncer infantil e
juvenil já tem data
marcada, será no dia 27
de agosto. E a
mobilização em favor da
Avosos - entidade
beneficiada em Sergipe -
já começou. Participante
da campanha coordenada
nacionalmente pelo
Instituto Ronald
McDonald, a instituição
filantrópica já está
trabalhando para fazer da
arrecadação deste McDia
Feliz, mais um recorde.
Participe!

S.C.A News
Recheados de novidades
recém chegadas da Feira
de Milão, onde as

principais marcas do setor
lançam suas tendências, a
unidade local da S.C.A.
Mobiliário Contemporâneo
segue a todo vapor nos
principais projetos da
cidade. No comando, os
engajados sócios Vaneide
e Jorge Mitidieri, Napoleão
Almeida e Lília Macedo, se
preparam para um
segundo semestre com
muitas novidades, como a
primeira revista totalmente
voltada para as
empreitadas sergipanas
da grife. Aguarde!

Promoção chinesa
Referência em comida
oriental na cidade, o
Restaurante O Dragão
está com uma promoção
chinesa super bacana. Por
apenas R$ 19,90 é
possível comer entrada e
prato principal com
acompanhamento. O
combinado Chinês inclui
rolinho primavera, carne ou
frango e arroz. Vale

destacar que os pratos
são bem servidos e feitos
com excelência. Mais não
é só! O menu lista ainda
pratos igualmente
saborosos, dos clássicos
às novidades. O Dragão
fica na Orla de Atalaia. Vale
a dica!

Perdendo Amigos
Aracaju irá receber, no dia
10 de julho, o espetáculo
de Maurício Meirelles.
Depois do sucesso do
quadro Facebullying na
internet, o comediante traz
a estrutura da web para os
palcos do Teatro Atheneu
em busca de mais vítimas.
No estilo stand up comedy,
“Perdendo amigos”
apresenta textos novos de
um dos maiores
humoristas do gênero.
Ingressos já à venda na
bilheteria do teatro ou no
s i t e
compreingressos.com/
VillelaProducoes.
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” A cultura forma sábios; a educação, homens”.Louis Bonald

Com William Jatobá

Superintendente
da Via Mídia
TV e Indoor

Se o mundo
acabasse
amanhã, minha
prioridade
seria: Ficar junto
dos meus filhos e
de minha esposa
e aproveitar
momentos com
àqueles que mais
amo no mundo.

Sexo fora do
relacionamento pra mim: Não tem como. Acho que o
sexo fora do casamento causa dor e sofrimento a parceira.
Quando se ama de verdade coloca-se a pessoa como
prioridade total. Acima de qualquer outra.

Dinheiro, sorte ou oportunidade: Oportunidade. Sorte
não existe e dinheiro é o meio e não o fim.

Meu elixir de saúde é... Praticar esporte e rir com meus
filhos

Santo, imagem ou fé? Fé. Sempre fé em DEUS!

Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta? Sem dúvida
Amigo de Verdade. Os amigos verdadeiros valem Ouro, são
raros e devem ser cultivados.

Doce, salgado, azedo ou amargo? SALGADO.  Não
gosto de Doce, azedo e amargo então nem se fala.

Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como
testemunha de uma vida bem vivida? Que deixar
marcas como testemunhas nada!
Cirurgia Plástica para levantar a auto estima, o amor
próprio. Não fiz nenhuma mas se entender que me faria
melhor faria várias sem problema algum.

Amor, paixão ou puro sexo? Pode escolher os 3 ?  Sexo
com Paixão e Amor fica completíssimo.

Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer da
gula? Gastronomia Balanceada. Tenho facilidade para
alimentação saudável.
O homem é o que come!
Gosto dos sabores de alimentos orgânicos e saudáveis.
Gosto mesmo de alimentação balanceada, sem frescuras,
apenas comer alimentos que fazem bem.

Para os amantes da boa musica de Reggae, acontece no proximo dia 9 de
 julho, a partir das 22 horas na Rodovia José Sarney, No Bar Estaleiro Na Praia Logo Após a AABB  em Aracaju o Festival
Reggae Sun Rise 2016.
A ideia de lançar um Festival anual, com a proposta de um Reggae de pés na areia, reggae na beira do Mar, Reggae até o Sol
Raiar....
Trazendo Idéias Inovadoras de Festivais Parceiros para nosso Estado, Conceito de Vibe, sempre Vibe e interação cultural entre
diversas Tribos e Grupos Culturais.
Esta é a primeira Edição do que esperamos acontecer por todos os anos...
REGGAE ATÉ O AMANHECER...
No line up as consagradas bandas de Reggae: DJ Leonardo Andrade (abrindo os shows),  Ponto de Equilibrio, Cidade
Verde Sounds, D’ Dreads (Alagoas), Ato Libertário e Sossego em Jah.
Ingressos:
- VENICE SKATE SHOP na rua Laranjeiras, Centro. Fone: 3214-1690
- LITORAL 655 Jardins - 3217-0148/ - SUMÂ em Socorro - 3256-3382 / - Essencia Roots Bugio - 9 98242621
Valor Primeiro Lote - 40 Reais.
* Os Primeiros 300 ingressos Concorrem ao Kit de divulgação do Festival, com camisa, cd, Boné dos Artistas do evento.
* Até durar a quantidade de venda do Lote, sob o risco de alteração de Valor no decorrer da divulgação do evento.
CARTÕES: Aceitamos Cartões de Credito, no ponto de Venda o Cliente se informa das opções de Bandeira e Parcelamento em
2 ou 3x.
PROMOÇÕES: Inicialmente Sortearemos Um Kit do Festival, para os Primeiros 300 ingressos do evento.
KIT REGGAE: - Cd Ponto “essa é a nossa Música”/ - Cd Cidade Verde “ O Jogo” - Boné Cidade Verde/ - Camisa Ponto de
Equilíbrio / - Cd Ato Libertário/ - Camisa Sossego em Jah / - DVD Ponto “Juntos Somos Fortes” /  Sandália Cidade Verde

Adquira o seu ingresso e se jogue neste balaco festivo de pura paz e Reggae!!!

 Reggae
Sun Rise
no proximo
dia 9 de
julho

Paulo Lavigne

Grandes novidades na
carreira do apresentador
de TV Paulo Lavigne,
além do programa na TV
Aperipê e sua revista
+Impar que é um sucesso
ele acaba de fecha um
contrato na novíssima Via
Mídia TV, a sua nova
forma de ver TV,

Aguardem!!!

Bodas de Prata

Belissima e super concorrida a Festa dos 25 anos de casados de
Margareth e Rubem Carvalho, no Espaço Sobre as Ondas no
último sábado , 18 de junho.Amigos e familiares testemunharam a
renovação de votos de felicidade do contagiante casal.
Na foto, Margareth e Rubem com os filhos, Allan,Athur e Arnon.

Este colunista agradece o convite e deseja felicidade sempre....!!!

Casamento Legitimado

O empresário Eder do Valle e o estudante Ricardo Oliveira, oficializam
amanhã a união homoafetiva, no civil e  com uma cerimonia religiosa
que será celebrada por Javerson Helly na Boite Greenspace, com
decoração assinada por Alex Rodriguez, fotos de Melke Correia,
make up,Iggy Carter, Cabelos por Alesandro Mendonça, buffet de
Valéria , trajes by Jean Araujo, flores de Noel Ricardo e bolo assinado
por  Hickson Santos.

Uma cerimonia para 100 convidados a lupa, que testemunharão a bela
historia de amor, que se conheceram atraves de um amigo em comum,
há pouco mais de tres meses.Paixão arrrebatadora independente de
raça, etnia, cor, religião ou sexualidade.

Este colunista, deseja aos nubentes felicidades...!!!

Os modelos David França e Luana Boeira são as novas revelações
da Mega Aju Models desta temporada. Os belos foram descobertos
durante o workshop TopMegaAju que aconteceu entre os dias 14 de
maio a 05 de junho e teve a participação de mais de 60 novos talentos
entrecrianças e jovens, renovando o time de modelos da melhor
agencia de Sergipe. As fotos são de Fábio Pamplona,o make de
Mima Souza e produção de moda de Samantha Urban.

Parabéns, nossos modelos genuinamentes sergipanos, galgando
espaço na midia!!!

Vitarella no ranking das 10 marcas mais escolhidas pelos
consumidores brasileiros

Duas marcas da M. Dias Branco estão entre as mais escolhidas pelos
consumidores brasileiros: a Vitarella, em 9° lugar, e a Richester, na 47ª
posição. É o que mostra a 4ª edição do ranking local Brand Footprint, da
Kantar Worldpanel. A pesquisa apresenta as 50 marcas de bens de consumo
não-duráveis mais escolhidas pelos brasileiros no ano de 2015 e usa uma
métrica exclusiva, a Consumer Reach Points (CRP). Das 50 mais
compradas, 27 são brasileiras, contra 23 globais. No mercado sergipano,
a Vitarella é disparada a mais lembrada, e a cada ano vem aumentando o
Recall dos consumidores de praticamente todas as classes sociais.
No quadro geral, Coca-Cola lidera o pódio, seguida por Ypê e Colgate, na
segunda e terceira colocação, respectivamente – mesmo resultado da última
edição. O top 10, aliás, sofreu poucas alterações de 2014 para cá: apenas
dois novos nomes entraram para o seleto grupo (Italac e Vitarella).
A pesquisa também mostra crescimento da Vitarella, que estava na 11ª
posição em 2014. No seu segmento, a marca também lidera a preferência
dos brasileiros, frente a todos os concorrentes internacionais e nacionais
atuantes no País.
A Vitarella foi fundada em 1993, em Jaboatão dos Guararapes. Inicialmente
focada na produção de massas alimentícias, expandiu seu portfólio e hoje
possui mais de 150 produtos, entre biscoitos, massas, torradas, chocolate,
bolo e margarina. Também conta com marcas como Treloso, Chocoresco,
Saltvip e D-Tone.
Mesmo contando com produtos que já fazem parte das vidas das pessoas,
a Vitarella se moderniza a cada dia, lançando novos itens e ampliando as
opções para os consumidores. Em 2015, a Vitarella entrou em três novas
categorias de produtos: torradas, chocolates (com o D-Tone) e bolo
(Treloso). O portfólio da marca também foi ampliado com os lançamentos
dos biscoitos Vita Cookies, Novos sabores do Saltvip, Maisena Mini,
Maria Mini, Crocks Mini, e Sequilhos em embalagens de 290g.
Em 2008, a marca Vitarella foi adquirida pelo maior fabricante de massas
e biscoitos da América Latina, a M. Dias Branco, que conta com 12
fábricas e 29 centros de distribuição instalados em todas as regiões do
Brasil. Atualmente, a empresa gera cerca de 16500 empregos diretos em
todo o País. A unidade localizada em Jaboatão dos Guararapes/PE emprega
cerca de três mil funcionários.
Conheça mais no site: www.vitarella.com.br; www.facebook.com/
VitarellaOficial; @vitarella_
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“A alegria evita mil males e prolonga a vida”. William Shakespeare.

NS Nutrition Sports

Estilo, saúde e qualidade de vida em um só lugar

Na  hora de compor o seu look para encarar a academia ou
seu esporte predileto, você terá que escolher peças bonitas,
arrojadas aliada a tecnologia de ponta, em  tecidos inteligentes
que absorvem a transpiração e outros que aderem ao corpo
dando mais agilidade aos seus movimentos em padronagens
modernas e atuais. A Moda Fitness Feminina e Masculina,
oferece as consagradas griffes:  Colcci Fitness, La Mafia,
Live, Lauf Sports, Legbox dentre outras.
Além de peças exclusivas da Moda Praia.

No corre corre do dia a dia, precisamos estar com a nossa
saúde em evidência, mas não podemos esquercer de se
exercitar, malhar e malhar, não só para adquirir um otimo

condicionamento físico, como tambem cuidar da imagem e da
alimentação balanceada, perfeita para suprir as necessidades
diárias.
Para facilitar a sua vida, a NS Nutrition Sports, oferece os
principais produtos,  perfeitos para atender estas necessidades
diárias.

Mas para complementar a sua sáude, nada melhor de que uma
alimentação pronta para ser consumida.Gourmet Light,
produtos de Alimentação Saudável, dirigida pela nutricionista
Thaís Majdalane.
 Uma comida de verdade com baixa caloria. Congeladas e
balanceadas, sem conservantes. É só aquecer e pronto.
(direcionadas para pessoas que querem manter uma dieta
comendo bem).

No quesito de Suplementação, para você que se preocupa
com o ganho de peso ideal, a diminuição de medidas e a queima
de calorias, a diminuição de gordura corporal, aquisição de
massa magra e a rigidez dos músculos , a Loja oferece uma
variedade de Suplementos importados, tudo sob uma
orinetação de um profissional experiente.
As melhores marcas do Mercado Internacional.

Tudo sob a batuta do visionário empresário Marcos Cláudio Brito, e todos os seus colaboradores,  que este colunista
parabeniza pelo empreendedorismo.!!!
Não perca tempo, dê uma passadinha na Ns Nutrition Sports  e conheça todos os  produtos pra lá de saudáveis, em um
lugar de fácil acesso e estacionamento privativo para sua maior comodidade e segurança.

Ns Nutrition Sports
Rua Deputado Euclides Paes Mendonça, n 90.
Galeria Rodrigues, loja 02. (Em frente a Pandoro Delicatéssen)
Bairro 13 de Julho / Aracaju (SE)
Contatos:  (79) 3246 3404/ (79) 9997 1602
Instagram: @nutritionsports / Facebook: ns.nutritionsports
Snapchat: ns.nutritionspo

O Debut de Roberta Lopes

A bela Roberta Lopes comemorou seu 15 anos com uma maravilhosa festa, regada de familiares
e amigos.A debutante é filha de Rose  e Betu Lopes e neta de Gilda e Roberto Lopes.
Este colunista deseja a Roberta, muita saúde, paz, alegrias e sucesso  nesta nova etapa da
vida.!!!

Jairo Dantas

Roberta entre a irmã Gildinha Lopes o cunhado
Saulo Reis e a sobrinha Julia Lopes.

Arquive: Adote:
*Calça boca sino, pata de
elefante e ou flair
*Franjas nos looks
femininos
*Fazer doações e filantropia
sem segundas intenções
*Chapéu no estilo country
para ambos os sexos
*Looks em couro

#Pessoas quie insistem
em levar crianças para
ambientes noturnos com
muita aglomeração de
pessoas
#Roupas com cheiro de
guardadas e ou naftalinas
#Ombreiras, já foi
#Pochetes, eixe no seu baú
#A falta de guardanapos
em ambientes
gastronômicos

Atleta do fututo

O fisiculturista Ygor Raphael Moura de Oiveira, tem se
dedicado em treinos diários e alimentação equilibrada, tudo
como muita disciplina e rigor.Tendo como meta participar de
campeonatos, locais, nacionais e internacionais.Ja esta
consagrado na Categoria Body Builder Clássico.Foi campeão
estreante ma BBA/WFF e tem como seu treinador o
Fisiculturista Fabiano Andrade Team, que  foi Campeão
Mundial Class2 e overall, logo em seguida top 4 NABBA PRO,
em Natal (RN)

Esse fisiculturista vai longe.... Parabens pelo empenho

e dedicação!!!

Italiana no São João

A nossa querida Rayanne Marttins, radicada em Milano na
Itália, não resiste aos encantos de sua Terra natal.Quando chega
este periodo junino, a Moçoila da um “Pit Stop” em tudo e
volta  para Sergipe, com intuito de rever familiares e amigos,
como tambem curtir as maravilhas do nosso São João, com
muito forró, comidas tipicas e principalmente a alegria
contagiante do nosso povo nordestino.

Este colunista e amigo, deseja a bela Rayanne Marttins
muitas alegrias!!!


