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Vale o que está escrito
Com o jornalista Cláudio Messias

(Página 3A)

Manifestação dos bolsonaristas no Bairro 13 de Julho e o Pixuleco ao lado

Protesto e
Pixuleco
recebem
Lula em
Aracaju

Com um aparato policial bem montado
pelo Governo de Sergipe, o ex-presiden-
te da República, Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT) chega a Aracaju e é recebido pe-
los apoiadores bolsonaristas com protes-
tos e a figura do Pixuleco. Este ato acon-
tece em todos os lugares por onde Lula
passa (Página 4A)

Di vul gação Di vul gação

Construção civil gera criação
de emprego formal no Brasil
Nos primeiros cinco meses do ano, o setor já gerou 155.500 novos postos de trabalho, um aumento de 6,74%

Novos postos de trabalho na construção civil, um acréscimo de 6,74%

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do mês de maio apontam 35.445 novos postos de trabalho com carteira assinada em todo o Brasil e mostram que
boa parte desse número são de pessoas trabalhando na construção civil. Esse foi o melhor desempenho registrado pelo mercado de trabalho formal do setor desde fevereiro de 2022.
(Página 7)

Di vul gação

“Visita de
Lula foi

um
divisor de
águas” diz
Rogério
Carvalho

(Página 7) Rogério Carvalho

Festejo Junino
do Médici foi

um dos
melhores de

Aracaju
(Página 8)

Ceasa
mantém a
tradição

 e faz uma
festa com
 sucesso
absoluto

(Página 8)

Depois das
eleições,
ossos e

espinhas
para que
pobres

comam o seu
pirão
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Virada do semestre
O ano de 2022 está na sua

metade. Is to  é fato .
Ultrapassamos os primeiros
seis meses. E assim se
caminha pa ra grandes
decisões n a vida dos
brasileiros. Como sabemos,
a população vai as urnas
para eleger cidadãos que
vão destinar os desígnios de
uma Nação , chamada
Brasil. Deputados estaduais
e federais; senadores e o
presidente da República
serão indicados por você.

Está, portanto, em nossas

mãos eleger pessoas que
sejam comprometidas com
a verdade, ética e acima de
tudo, fazer da politica um
instrumento para melhorar
cada vez mais a vida da
população.

É verdade que muita gente
está decepcionada com a
politica feita por alguns
parlamentares e
governantes. Isso é
indiscutível. Por outro lado,
estas mesm as pessoas
devem entender que existem
cidadãos de bem que

querem fazer uma
verdadeira politica e
atender, com clareza, as
necessidades do povo.

O mundo em que nós
vivemos é assim mesmo.
Estamos aqui para evoluir.
É um estágio na vida. Afinal
de contas, a passagem do
ser humano pela terra é
repleta de aprendizado e
lições. Não interessa a
ninguém brigas por política.
O ideal é não discutir e agir
na hora do voto. Claro, feita
uma avaliação de cada

candidato e votar.
Sabemos que as decisões

tomadas pe los nossos
representantes é um aval
que o eleitor concede para
o eleito decidir. O voto tem
que ser coerente com cada
cidadão. Se você quer um
politico que não minta, faço
o mesmo. Se você quer um
politico que ajude as
pessoas, comece então a
fazer isso. Enfim, o politico
é o seu espelho. Pense
nisso!

Di vul gação

Por Inácio Aguiar

Na última segunda (28/06), o partido anunciou a publicação de uma
pesquisa de opinião para a definição do candidato ao governo

Ao minimizar pesquisa, Izolda chama partidos ao
jogo e firma posição diante do comando do PDT

A governadora Izolda
Cela, que integra a lista de
pré-candidatos do PDT ao
governo d o Estado,
minimiza a divulgação de
pesquisa de opinião
anunciada pela legenda e
reforça a necessidade de
ouvir os partidos aliados
para a definição do
candidato ao governo do
Estado. Izolda é um dos
nomes que  buscam a
indicação do partido para a
disputa.

A publicação da
governadora pegou alguns
aliados de surpresa por
tratar de um tema sensível
que virou o centro do debate
interno no partido, nos
bastidores, desde a última
segunda-feira (28/06),
quando os quatro pré-
candidatos, incluindo a
própria Izolda, participaram
de reunião  com o ex-
ministro Ciro Gomes.

Desde então, o anúncio
de publicar uma pesquisa de
opinião para embasar a
decisão partidária começou
a ser debatida. O fato de
usar os dados obtidos na
escuta da população para
definir o candidato não é
uma novidade no grupo
governsta. O que se

Di vul gação

constitui o  novo é o
mecanismo de publicar a
pesquisa.

Geralmente, para análise
política e eleitoral, um
conjunto de pesquisas
quantitativas e qualitativas é
usado para embasar
decisões partidárias, mas
elas sempre ficam nos
bastidores por trazerem
informações sensíveis, que
poderiam até mesmo
beneficiar adversários.

“Para além de pesquisa,
que fornece apenas o retrato
do momento, a mais de três
meses da eleição, penso que

é preciso ter sempre em
mente o amplo diálogo e a
união de forças”.

Izolda, na publicação,
reforça a necessidade de
chamar os aliados e nomina:
“PT, PSD, MDB, PP, PSB,
PCdoB e PV”. A escuta
dos alidos também foi
conversada entre os pré-
candidatos e Ciro Gomes e
é praxe no  grupo. Ao
enfatizar isso, entretanto,
Izolda quer é dar mais
importância ao que dizem os
partidos aliados, alguns dos
quais, como PT, MDB e PP,
já manifestaram preferência

pelo nome dela.
DADO CONHECIDO
Levantamentos recentes

apontam que o ex-prefeito
de Fortaleza, Roberto
Cláudio, é o pedetista que
aparece mais bem colocado
entre os correligionários
concorrentes.

Ao fazer essa
manifestação pública, em
um momento em que o
ambiente  parecia
pacificado, Izolda reforça a
sua pré-candidatura e faz
uma pontuação direcionada
ao comando partidário.

Izolda Cela

Valmir de Francisquinho
O cenário politico em Sergipe muda com a inelegibilidade

do ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho. É claro
que a oposição ao Valmir deve achar que não. O ex-prefeito
de Itabaiana perdeu no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por
4X3, um placar apertado que foi decidido pelo presidente do
TSE, Edson Fachin, quando estava empatado. Valmir per-
correu as feiras livres, eventos religiosos e participava de fes-
tas culturais, fazendo sua pré-campanha ao Governo de
Sergipe.

As pesquisas mostravam que o ex-prefeito de Itabaiana li-
derava a corrida para o Governo de Sergipe. Com sua saída
da disputa, novas pesquisas devem ser feitas e a expectativa
é para quem deve estar na frente. Segundo alguns comenta-
ristas políticos, a polarização deve ficar entre o deputado Fábio
Mitidieri (PSD) e o senador Rogério Carvalho (PT). Vamos
aguardar.

Valmir de Francisquinho e seu filho Talysson Costa (PL)
estão inelegíveis, mas, vale recursos e ninguém sabe se há
tempo para uma possível candidatura ao Governo de Sergipe.

Valmir de Francisquinho

FÁBIO REIS
O governador de Sergipe,

Belivaldo Chagas (PSD)
agradeceu ao deputado fede-
ral Fábio Reis, na liberação
de recursos para a Adutora
de Piauitinga.  ”Fomos bus-
car as verbas em Brasília, a

obra é uma parceria com o
governo federal, contamos o
tempo todo com o apoio de
Fábio Reis, que trabalhou
duro durante quatro anos,
acompanhando de perto a li-
beração do dinheiro”, desta-
cou Belivaldo Chagas.

Robson Viana (PT) tomou posse, no último dia 30 de junho, como
deputado estadual. Ele ocupa a vaga deixada pelo agora ex-deputado
Talysson Barbosa Costa (PL), que teve seu mandato cassado pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Robson Viana já foi deputado esta-
dual em outras legislaturas. Ele se diz muito feliz e agradece a confi-
ança do povo em seu trabalha e promete dar o melhor no restante do
mandato.

SUBSTITUTO

ROBSON VIANA

Robson Viana

Circula nas redes sociais e
até em conversas de rodas de
amigos, que o advogado e
presidente do PL em Aracaju,
Adir Machado, será o subs-
tituo de Valmir de
Francisquinho, para concor-

rer ao Governo de Sergipe.
Segundo as informações,
essa é uma carta na manga
que o ex-prefeito  de
Itabaiana tem. Vamos aguar-
dar os fatos.

FABIO MITIDIERI
O deputado federal Fábio

Mitidieri (PSD) se afasta da
Câmara para se dedicar total-
mente a campanha para go-
vernador de Sergipe. Em seu
lugar, assume o suplente Ale-
xandre Figueiredo. “A ideia é
me dedicar mais à pré-cam-
panha e a campanha em si.
Queira ou não, três dias por
semana em Brasília me fazem
muita falta. Preciso desse
tempo pra ampliar os conta-
tos, e o corpo a corpo. Quero
continuar visitando municípios,
ouvindo a população para
construir um plano de gover-
no de acordo com as necessi-
dades de nossa gente”, afir-
mou Fábio.

Fábio Mitidier
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito

Brasileiros não estão nem ai para os crimes de Bolsonaro, no
caso da PEC Kamicaze, com apoio total de Artur Lira e seus
comparsas. O pano de fundo do Auxilio Brasil para caminho-
neiros, taxistas e outros, embaçam a realidade que teremos,
depois das eleições.

Os crimes sexuais e de abuso de outras formas cometidos
pelo ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Gui-
marães, também passam a não ter relevância, porque os brasi-
leiros estão de olho nos preços dos combustíveis e outros.

A política de preços da Petrobras é uma sacanagem que co-
meçou com o golpista Michel Temer, que deveria estar preso,
e continua com Bolsonaro, que se zanga com a estatal, mas
não ataca o verdadeiro problema, que é a paridade de preços.

Teremos uma das maiores inflações dos últimos anos, com
aumento do desemprego e da fome. Acabou o discurso contra
a corrupção e a lava jato, as roubalheiras praticadas pelos pas-
tores evangélicos Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, e
seus comparsas Gilmar Santos e Arilton Moura, que obedecia
ordens de Bolsonaro, conforme denúncia do próprio Milton
Ribeiro, está sendo esquecida.

O que se viu foi o estupro da Constituição e violação da le-
gislação eleitoral, patrocinada por Jair Messias Bolsonaro, com
total apoio de Artur Lira, presidente da Câmara, sem qualquer
respeito e outros trâmites legais. Mas isso é coisa ruim para os
bolsonaristas, que admitem tudo, desde que sejam praticados
por ele, até estupro da CF e assédios moral e sexual. Vale
tudo.

Absurdamente uma juíza é promovida, depois de impedir o
aborto em uma criança de dez anos, que foi estuprada e
engravidada.

O caso chegou à juíza Joana Ribeiro Zimmer. A promotora
Mirela Dutra Alberton, do Ministério Público de SC, ajuizou
ação cautelar pedindo o acolhimento institucional da menina. A
juíza atendeu ao pedido e comparou a proteção da saúde da
criança com a proteção do feto, dizendo que a situação deve
ser avaliada não só como forma de proteger a criança, mas
também “o bebê em gestação”. As duas fizeram de tudo, para
convencer a menina que continuasse grávida

Matér ia sobre este caso foi publicada link: https://
www.migalhas.com.br/quentes/368253/juiza-e-mp-induzem-
menina-de-11-anos-estuprada-a-manter-gestacao

O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) recebeu a
medalha da Ordem do Mérito do Livro, concedida pela Biblio-
teca Nacional a personalidades que contribuíram com a litera-
tura brasileira. Entregue a nomes como o poeta Carlos
Drummond de Andrade, a honraria foi entregue ao bolsonarista,
condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques
à Corte, em razão do Bicentenário da Independência. Michelle
Bolsonaro e seu marido Jair Bolsonaro foram outros agracia-
dos. Com esta medalha eles terão direito a prisão especial,
caso condenados por seus crimes, que estão cometendo no
país.

O escritor e poeta Marco Lucchesi seria um dos homenage-
ados pela Biblioteca Nacional, no entanto, decidiu recusar a
medalha ao ser informado de que a honraria seria concedida
aos aliados do presidente. “Se eu aceitasse a medalha seria
referendar Bolsonaro, que disse preferir um clube ou estande
de tiro a uma biblioteca. Agradeço, mas não posso aceitar”,
disse.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Silveira foi conde-
nado a oito anos e nove meses de prisão por ameaças e incita-
ção à violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal
(STF). Foram dez votos a favor da condenação, oito deles se-
guindo integralmente o voto do relator, o ministro Alexandre de
Moraes. Apenas Kassio Nunes Marques votou pela absolvi-
ção do deputado.

Menos de 24 horas depois da decisão, o presidente Jair
Bolsonaro saiu em defesa do bolsonarista e editou um inédito
decreto concedendo perdão da pena imposta por dez dos 11
ministros da Corte.

Conforme matéria da imprensa nacional, a Câmara faz ses-
são de 1 minuto para agilizar PEC que concede benefícios so-
ciais em ano eleitoral.

Sessões servem de prazo da comissão que analisa tema;
Câmara e Senado adotaram medidas para agilizar votação. PEC
Kamikaze prevê, só para 2022, Auxílio Brasil maior e ‘voucher’
a caminhoneiros.

A Câmara dos Deputados fez uma sessão de um minuto para
agilizar a votação da proposta de emenda à Constituição (PEC)
que concede uma série de benefícios sociais às vésperas das
eleições de outubro, conhecida como PEC Kamizaze.

As sessões do plenário servem para contagem de prazo da
comissão especial que analisa tema. Por isso a sessão, ainda
que tenha durado um minuto, serviu para agilizar a votação da
proposta.

Além da sessão de um minuto, a Câmara adotou outras me-
didas a fim de agilizar a votação da PEC, entre as quais:

Depois das eleições, ossos e espinhas
para que pobres comam o seu pirão

anexar a PEC a outra proposta já em tramitação; fazer ses-
sões extraordinárias; não modificar o texto do Senado.

No Senado, que aprovou o texto, também houve empenho da
base governista para acelerar a tramitação. Geralmente, uma
PEC é discutida em audiências públicas e passa por uma co-
missão especial antes de ir ao plenário. Nada disso aconteceu
desta vez.

Discutida a menos de três meses das eleições, a PEC prevê,
entre outros pontos, aumento do valor do Auxílio Brasil, ampli-
ação do Auxílio-Gás e um “voucher” para caminhoneiros. Em
todos os casos, os benefícios acabam em dezembro deste ano
(veja ao final desta reportagem).

Embora seja patrocinada pelo governo do presidente Jair
Bolsonaro, a PEC passou no Senado com os votos favoráveis
de parlamentares da base e da oposição. Na Câmara, a oposi-
ção já anunciou que tentará obstruir a votação da proposta,
mas afirma não ser contrária aos benefícios previstos no texto.

O governo patrocina a PEC como uma tentativa de aumen-
tar as intenções de voto em Bolsonaro, que aparece nas pes-
quisas eleitorais em segundo lugar, atrás do pré-candidato do
PT, o ex-presidente Lula.

A sessão de um minuto- A sessão durou um minuto e foi
presidida pelo deputado Lincoln Portela (PL-MG), primeiro-
vice-presidente da Câmara. Somente 65 dos 513 parlamenta-
res haviam registrado presença na abertura.

“A lista de presença registra na Casa o comparecimento de
65 senhoras deputadas e senhores deputados. Está aberta a
sessão”, afirmou Portela às 6h30.

“Está encerrada a sessão”, declarou o deputado às 6h31.
Rapidez na análise da PEC- Aliado do presidente Jair

Bolsonaro, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ar-
ticulou com aliados medidas que possam fazer com que a PEC
seja analisada com rapidez.

A primeira medida tomada foi anexar a PEC a uma outra
proposta de emenda que já havia passado pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ). Com isso, o texto pulou uma eta-
pa e já foi para análise em comissão especial;

Outra medida tomada foi convocar uma sessão extraordiná-
ria com o objetivo de ajudar na contagem do prazo de duas
sessões para a votação do texto na comissão especial;

Lira e o líder do governo, Ricardo Barros (PP-PR), também
articularam junto ao relator na comissão especial, Danilo Forte
(União-CE), a manutenção do texto aprovado no Senado. Isso
porque, caso o teor fosse modificado, a PEC precisaria voltar
para uma nova análise dos senadores, o que atrasaria a pro-
mulgação e o pagamento dos benefícios patrocinados pelo go-
verno.

Benefícios- Auxílio Brasil: ampliação de R$ 400 para R$ 600
mensais e previsão e cadastro de 1,6 milhão de novas famílias
no programa (custo estimado: R$ 26 bilhões);

Caminhoneiros autônomos: criação de um “voucher” de R$
1 mil (custo estimado: R$ 5,4 bilhões);

Auxílio-Gás: Ampliação de R$ 53 para o valor de um botijão
a cada dois meses — o preço médio atual do botijão de 13
quilos, segundo a ANP, é de R$ 112,60 (custo estimado: R$
1,05 bilhão);

Idosos: compensação aos estados para atender a gratuidade,
já prevista em lei, do transporte público de idosos (custo esti-
mado: R$ 2,5 bilhões);

Taxistas: benefícios para taxistas devidamente registrados
até 31 de maio de 2022 (custo estimado: R$ 2 bilhões);

Alimenta Brasil: repasse de R$ 500 milhões ao programa
Alimenta Brasil, que prevê a compra de alimentos produzidos
por agricultores familiares e distribuição a famílias em insegu-
rança alimentar, entre outras destinações;

Etanol: Repasse de até R$ 3,8 bilhões, por meio de créditos
tributários, para a manutenção da competitividade do etanol
sobre a gasolina.

Bolsonaro e seus comparsas parlamentares querem destruir
o Brasil, para se perpetuar no poder. Aceite a grana e vote
com consciência, botando no lixo da história, estes estrumes,
que são o chorume da política e o que há de mais podre no
Brasil.

Os benefícios não serão eternos e depois das eleições,
Bolsonaro sendo derrotado, vai ser uma loucura o Brasil e pior
ficará para o próximo presidente, que terá que reconstruir o
Brasil.

Aumentará a fome e o desemprego. Tudo por culpa, tam-
bém, da Globo e outros veículos de comunicação, que aposta-
ram em Bolsonaro, para que ganhassem mais dinheiro e arre-
bentaram com o país.

O povo terá que roer osso, comer pirão com espinha de pei-
xe, fazer tira-gosto de pele de franco e beber soro de leite e o
que sobrar, enquanto que Bolsonaro e sua turma continuarão
comendo picanha de quase R$ 2 mil, o quilo, produzida nas
fazendas de Gustavo Lima, cuja empresa recebeu aporte de
quase R$ 400 milhões do BNDES e continua fazendo campa-
nha para seu parceiro, apelidado de Mito, com dinheiro dos
pobres que passam fome.

PSOL
Quem imaginava que o PSOL

não teria candidato na disputa
do Governo de Sergipe, quebrou
a cara, porque a turma já tem sua
candidata e trata-se da líder co-
munitária Niully Campos (foto),
tendo como vice, Demétrio
Varjão. A turma tem em Iran Bar-
bosa (foto), seu representante
na Assembléia Legislativa, que
deverá disputar as eleições.

QUEM É?
Niully tem 34 anos, é natural

de Capela, mulher negra, mãe,
ativista social pelos direitos
humanos e tem forte militância
em defesa dos direitos das mu-
lheres e dos direitos sociais. É
professora de direito penal e
advogada criminalista.

PADRE MANZOTTI
Evangelho e oração do dia

com o  padre Reginaldo
Manzo tti ; prece de Chico
Xavier; oração universal,
cânticos afros, horóscopo do
dia, aposentados e pensionis-
tas com o professor Durval
Andrade; futebol quarentão
com Fransuar Moura; santo do
dia e a sua história; cânticos e
preces do Vale do Amanhecer;
orações quânticas; notícias e
muito mais você encontra de
segunda a sexta-feira, das 6h às
8h, na FM 106 .3  e
radiofmcidadania.com  Se você
quiser ir na RádioNet tem que
acessar o ícone Cidade e em
Aracaju vai cncontrar a 106.3

CIDADANIA
Programa Cidadania. Venha

comigo e me acompanhe de 6h
às 8h. Este programa é abenço-
ado. Sua vida vai melhorar e
você não pagará um centavo,
porque Deus não tem  banco e
nem cartão de crédito. A insti-
tuição de Jesus é o seu cora-
ção, o amor e compreensão.
Lembre-se de dizer: todos os
dias, sob  todo os aspectos, sob
todos os pontos de vista, eu
vou cada vez melhor. Seu dia
será mais feliz, com saúde, paz,
amor e prosperidade. Se liga na
radiofmcidadania.com

ELEIÇÕES
O Tribunal Regional Eleitoral

de Sergipe (TRE-SE)  fez treina-
mento  sobre os sistemas
CANDex e PJe, os quais serão
utilizados pelas agremiações
partidárias para solicitar os re-
gistros de candidatura e acom-
panhar o andamento dos res-
pectivos processos.

VALMIR
O ex-prefeito de Itabaiana,

Valmir dos Santos Costa (Valmir
de Francisquinho), foi tirado do
jogo sucessório de Sergipe e
agora a grande pergunta é sa-
ber quem ele irá apoiar na dis-
puta pela cadeira de Belivaldo
Chagas.

ITABAIANENSE
Valmir é itabaianense de nas-

cimento em 03/12/1968. E cres-
ceu, politicamente, por conta do
gerenciamento do município e
conseguiu eleger seu filho
Thales de Valmir, que também
perdeu o mandato na
Assembleia Legislativa. Os dois
foram acusados de abuso do
poder econômico.

DO HOMEM
Eleito em outubro passado

com 42.046 votos, o jovem ad-
ministrador Talysson Barbosa
Costa (PR) chega com apenas
27 anos para exercer seu primei-
ro mandato como deputado es-
tadual na Assembleia
Legislativa de Sergipe, a partir

do dia 1º de fevereiro de 2019.
DE ITABAIANA
Talysson nasceu no município

de Itabaiana, no dia 12 de agosto
de 1991, é administrador foi um
dos mais jovens na Casa e tem
como principal referência políti-
ca seu pai e ex-prefeito da cidade
serrana, Valmir dos Santos Cos-
ta (PR), o “Valmir de
Francisquinho”.

GARIBALDE
O engenheiro civil  Lu iz

Garibalde Rabelo de Mendonça
disputará mais uma eleição para
a Assembleia Legislativa. Seus
amigos e cabos eleitorais já es-
tão em campanha, para mantê-lo
no parlamento estadual.

BRUNO
O vereador Bruno Mendonça

é filho de Garibalde e segue a tri-
lha do pai, começando pelo par-
lamento municipal. Garibalde ten-
tou ser prefeito e teve como vice
o ex-deputado estadual Antônio
dos Santos, que foi vereador em
Aracaju.

SEM RAZÃO
Nenhum morador de Nossa

Senhora do  Socorro  que se
esbaldou no forró e outros even-
tos, pagos com o dinheiro dos
sergipanos, terá direito de recla-
mar pela falta de água,
superlotação no Hospital José do
Prado Franco Sobrinho, ruas
esburacadas e outros problemas
no município. Quem reclamar
merece é uma surra de cansanção
e de cipó cabeludo, depois um
banho de vinagre com sal, ficar
sentado numa cadeira com assen-
to de pregos virgens, de ponta
para cima, e sentar num formi-
gueiro, daquelas formigas cabe-
çudas, untados com mel de cipó
cabeludo. Isso tudo nuzinho da
silva. Só assim, quem sabe, vão
tomar vergonha na cara e parar
de exigir festas em detrimento da
saúde, educação e segurança. Os
cantores é que agradecem.

METADE
Dizem por ai que tem muita

gente ficando com parte do que
os cantores sertanejos recebem
nos shows milionários. O cara se
rebola por uma hora e leva quase
um milhão de reais e o babaca
que vai aplaudi-lo passa fome e
está desempregado, devendo
aluguel, na bodega, perdeu o car-
tão de crédito e não tem nem di-
nheiro para comprar osso, soro
de leite, pele e pé de frango ou
uma coisa ou outra, espinha de
peixe e muito menos.

SÉRGIO REIS com foto
O ex-deputado federal e irmão

de Fábio Reis, Sérgio Reis (foto)
poderá disputar uma vaga na
Assembléia Legislativa. Ele é
sobrinho da enfermeira e depu-
tada estadual Goretti Reis, que
anunciou que não disputará à
reeleição.

FILHO
Sérgio Reis é filho do ex-vice-

prefeito, ex-deputado estadual e
federal Jerônimo de Oliveira, que
por sua vez é filho do saudoso
prefeito de Lagarto e deputado
estadual Artur de Oliveira Reis,
o Artur Reis, importante líder
político do seu município e da
região.

CHANCES
Diante do cacife da família,

Sérgio Reis leva chance para ter
a sua vaga no parlamento esta-
dual. É bom lembra que Sérgio
tem outro político na família, que
desistiu da carreira, focando em
suas atividades empresarias, que
é José Augusto, o todo podero-
so do grupo Maratá.

BANDIDOS
Impostores que se arvoram de

pastores da fé, estão enriquecen-
do a olhos vistos, principalmen-
te neste Governo. Eles metem
medo em parte da população, di-
zendo que se seus indicados não
forem eleitos, os evangélicos se-
rão perseguidos. Muita gente
acredita em malandros da fé, que
usam o nome de Jesus para fica-
rem cada vez mais ricos e com
poder

COMUNISTAS
 A onda agora, por parte dos

nazifascistas e genocidas, é di-
zerem que o comunismo quer to-
mar o poder no Brasil, para es-

cravizar a sua população. O pior
é que muitos  babacas, imbecis,
idiotas, zé roelas e outros tolos
estão acreditando nesta mentira.
A maioria não sabe nem o que é
comunismo e se você não con-
co rdar com as loucuras
genocidas deles, logo é rotulado
de comunista.

PIMENTEL com foto
Amigos lançaram a pré-candi-

datura à reeleição do deputado
estadual Luciano Pimentel (foto).
Luciano já tem o apoio do prefei-
to de Simão Dias, Cristiano Viana
e do seu vice Renaldo Prata,
como dos vereadores Nelsinho,
Delson, Irailde Souza, Abraão da
Conceição, Rogério Nunes e Ge-
raldo Macêdo, além do prefeito
de Siriri Zé Rosa e da vice dona
Clara, ex-vereadores e lideranças
políticas de Simão Dias e outros
municípios sergipanos.

BAIANO
O administrador de Empresas,

Luciano Pimentel, é baiano de
nascimento em Brumado e  ban-
cário por opção, com passagem
por várias instituições financei-

ras, entre elas a Caixa Econômica
Federal.

LICENCIADO
O deputado federal Fábio

Mitidieri se licencia da Câmara,
para se dedicar 24 horas na cam-
panha a sucessão de Belivaldo
Chagas, a caminhada é árdua e
tem que ir à luta, ou perde, de
pronto, o bonde da história.

SUMIDO
Será que o prefeito de Aracaju,

Edvaldo Nogueira, PDT, sumirá
no processo eleitoral, magoado
por não ter sido o escolhido para
disputar a sucessão estadual. O
menino é ganancioso politica-
mente e não pode reclamar da
vida. Ele encaixou um filho no
Tribunal de Contas do Estado
com um salário em torno de R$15
mil e dizem por aí que ele nem
sabe a sala que deveria ocupar
no TCE. Pura maldade.

INTERSEXOS
 com foto de
Iran Barbosa
O deputado estadual Iran Bar-

bosa (foto), do Psol, destacou a
audiência que teve com a secre-

tária de Estado da Saúde, Mércia
Feitosa, na qual participaram re-
presentantes da Associação
Sergipana de Deficientes Visuais
(ASDV) e da Associação Brasi-
leira Intersexos (Abrai). Na oca-
sião, foram discutidas demandas
relacionadas aos dois segmen-
tos sociais com vistas à garantia
da plena cidadania.

PAUTA
Iran Barbosa  detalhou que, na

discussão referente aos defici-
entes visuais, foram tratadas com
a secretária questões relaciona-
das à visita de trabalho que reali-
zou, em abril deste ano, ao Cen-
tro Especializado em Reabilitação
José Leonel Ferreira Aquino (CER
IV), acompanhado de represen-
tantes da ASDV e usuários com
deficiência visual, para verificar
as qualidades do Centro e, tam-
bém, os problemas ali existentes.

PROTEÇÃO
Programa Municipal de Proteção

e Defesa do Consumidor (Procon
Aracaju), que integra a Secretaria
da Defesa Social e da Cidadania
(Semdec), promoveu a reunião do

Conselho Municipal de Defesa do
Consumidor (Condecon), no audi-
tório da Administração Estadual do
Meio Ambiente (Adema). Na oca-
sião houve a posse dos conselhei-
ros para o mandato 2022- 2024, ba-
lanço de atividades do órgão e apre-
sentação de novos projetos. Nes-
sa reunião foram empossados os
34 membros, entre titulares e suplen-
tes, representantes das instituições
que compõem o Conselho Munici-
pal, para o mandato de dois anos, a
contar da publicação do decreto,
que ocorreu no dia 6 de junho des-
te ano.

INTERIOR
Quem terá os votos do interi-

or, para vencer as eleições deste
ano na sucessão estadual, ago-
ra, com a “cassação” da candi-
datu ra de Valmir de
Francisquinho?

CABOS
Dizem por aí que os cabos elei-

torais de Rogério Carvalho, PT, e
Fábio Mitidieri, PSD, terão muito
trabalho no interior, para conven-
cer o eleitorado.
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Lula é recebido em Aracaju
com protestos e o Pixuleco

Logo de manhã, num
sábado, 18 de junho,
ainda nublado em

Aracaju, na capital sergipana,
seguranças já circulavam por
toda a cidade. Os menos avi-
sados não sabiam o que es-
tava acontecendo. Policiais
de trânsito faziam paradas
nos semáforos e, a cada es-
quina se fazia presente poli-
ciais militares. Foi realmente,
um aparato policial bem mon-
tado pelo Governo de
Sergipe, para recepcionar o
ex-presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva
(PT). O horário do vôo e o
hotel foram guardados a sete
chaves. Apenas o Centro de
Convenções, onde ocorreu o
encontro do petista com lide-
ranças foi divulgado. Lula
chegou pelos fundos do CIC
e não teve contato com o
público. Discursou de cima do
palco.

O ex-presidente Lula foi
recebido por manifestantes
Bolsonaristas que, vestidos
de verde e amarelo, levantan-
do a bandeira do Brasil e er-
guendo o gigante e famoso
pixuleco, demostraram repú-
dio a essa visita e o apoio que
o atual presidente possui no
Estado.

O boneco vestido de rou-
pa de presidiário, possui 15
metros de altura e meia tone-
lada, foi erguido na rótula do
Shopping Riomar e é o mes-
mo utilizado em manifesta-
ções contra Lula por todo o
Brasil desde 2015. O ícone
foi criado e cedido por
Gusmão, um dos brasileiros
inconformados com a
corrupção que o país viveu e
com a soltura do ex-presiden-
te.

O movimento iniciou com
concentração no bairro da 13
de Julho, em frente ao
Pixuleco. Houve um grande
buzinaço e depois seguiram
com uma carreata até o Cen-
tro  de Convenções de
Sergipe, onde estava o petista
e seus apoiadores.

Pixuleco erguido no Bairro 13 de Julho

Apoiadores de Bolsonaro em protesto
Organização - Os

organizadores por trás da
ação foram o deputado
Rodrigo Valadares, o Direita
Sergipana, Movimento Bra-
sil e outros movimentos
direitistas. Na ocasião, fize-
ram questão de destacar a
indignação com a vinda de
Lula a Aracaju.

“O povo aracajuano hoje
foi às ruas repudiar a presen-
ça do ladrão aqui em nossa

cidade e que quer voltar a ser
presidente. Nós não vamos
permitir, estamos cansados
de tanta corrupção. Pela pri-
meira vez temos um presiden-
te honesto, que é o Governo
Bolsonaro, e não vamos per-
mitir que quem acabou com
o Brasil retorne”, disse Flá-
vio do Direita Sergipana.

Animado com o sucesso
que foi a manifestação,
Rodrigo Valadares finalizou o

percurso agradecendo a
Deus e a todos que colabo-
raram e participaram do
evento. “Começamos a orga-
nizar o movimento um dia
antes da visita do Lula, às 18
horas e tivemos um ato lindo,
Deus honrou, as pessoas fo-
ram conosco às ruas e fize-
mos uma manifestação res-
peitosa, pacífica, mas mos-
trando a nossa indignação”,
concluiu.

Di vul gação
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Forte segurança é a maior aliada do petista pelo Nordeste
A passagem de Luiz Inácio

Lula da Silva por três capi-
tais do Nordeste, no mês
passado, evidenciou como a
segurança se tornou um tema
tratado com cuidado pela
pré-campanha do ex-presi-
dente. O esquema conta com
ruas fechadas, carro blinda-
do e revista com detector de
metais ao público presente
aos atos. No giro pela região,
os horários de voos, trajeto
e locais de hospedagem fo-
ram mantidos em sigilo pela
equipe, que não informava
qualquer detalhe sequer a jor-
nalistas.

A polarização cada vez
mais aguçada, os protestos de
bolsonaristas por onde o
petista passa e o episódio
envolvendo o drone que jo-
gou veneno em apoiadores de
Uberlândia (MG), no dia an-
terior à chegada em Natal,
deixaram todos em um nível
de alerta ainda maior.

Para evitar troca de local de
hospedagem, aliás, Lula op-
tou por dormir apenas na ca-
pital alagoana, no meio do tra-

jeto, onde ficou em um resort
isolado na praia de Jatiúca.
Ao todo, na capital alagoana,
o esquema de segurança con-
tou com 70 policiais militares
e 20 guarnições. O efetivo foi
acionado para a escolta da
comitiva, a segurança do en-
torno do hotel e o evento no
Centro de Convenções.

Por ser ex-presidente, Lula
conta com segurança
institucional. Ele é constante-
mente acompanhado por mi-
litares. O esquema de segu-
rança pôde ser visto a quase
um quilômetro do local do
evento. O trânsito foi fecha-
do nas ruas do entorno, e
apenas a pé era possível che-
gar ao vigiado Centro de
Convenções de Maceió.

Na saída do Centro de
Convenções, a reportagem
contou ao menos dez viatu-
ras, três delas da tropa espe-
cial, que faziam a segurança
em diversos pontos no entor-
no do local, no bairro de
Jaraguá. A situação foi a mes-
ma em Aracaju e Natal.

Em Maceió, um episódio

deixou a equipe ainda mais
em alerta: um vídeo feito pelo
deputado estadual Cabo
Bebeto (PL) informava horá-
rio e trajeto do ex-presiden-
te. O caso revoltou petistas,
que trataram o vídeo do de-
putado como um risco ao ex-
presidente.

“Ele teve informações pri-
vilegiadas, deu todo o rotei-
ro para que os cães de guar-
da do Bolsonaro possam in-
clusive planejar um ataque. A
nossa militância tem de ter
muita prudência, coragem e
fazer a defesa do nosso pre-
sidente Lula”, disse o depu-
tado federal Paulão (PT-AL),
em áudio.

Porém, os detalhes passa-
dos pelo deputado estavam,
em boa parte, errados. “Isso
não foi vazado porque não
estava certo, foi chute”, dis-
se uma fonte do governo es-
tadual, citando que não ha-
verá investigação de vaza-
mento indevido de informa-
ções.

Apesar do fato, Lula circu-
lou por Alagoas sem proble-

mas. Apenas houve um pe-
queno grupo de bolsonaristas
que se concentrou ao lado do
Centro de Convenções para
protestar contra a visita, sem
relato de incidentes.

Segurança no local - Na
entrada do Centro de Con-
venções, seguranças particu-
lares faziam revista com
detectores de metal, o que
também ocorreu em Natal e
Aracaju. Em caso de o apa-
relho indicar algo suspeito, o
material suspeito passava por
revista.

O roteiro é diferente, por
exemplo, da última visita de
Lula a Maceió, durante uma
caravana pelo Nordeste, em
2017, pouco antes de ser
preso e passar 580 dias na
sede da PF (Polícia Federal)
em Curitiba.

No hotel onde se hospedou
desta vez, Lula fez as refei-
ções apenas no quarto, ao
lado da     esposa Janja.
Segundo funcionários, ele
não circulou pelo hall, nem
pelo restaurante, evitando
contato com outros hóspe-
des.

Confusão petista
Aracaju ficou movimentada no mês passado, exatamen-

te no dia 18. Eram policiais nas ruas, a Secretaria Munici-
pal de Transporte e Trânsito (SMTT) colocou guardas nos
semáforos e o povo sem saber o que estava acontecendo.
Foi um forte aparato policial para dar a maior segurança
ao ex-presidente Luiz Inácio da Silva (PT) que visitava a
capital sergipana, com o objetivo de apoiar seu candidato
a Governo de Sergipe, o senador Rogério Carvalho. Por
outro lado, apoiadores do presidente Jair Messias
Bolsonaro protestavam contra a vinda do petista em
Sergipe.

Lula não teve contato com o povo, como costumava
fazer em outras épocas, apenas se resguardou entre os
policiais e seus apoiadores, num carro blindado. O evento
aconteceu no Centro de Convenções e, quando o ex-pre-
sidente chegou foi direto pela porta dos fundos. O petista
está evitando contato com o povo, mesmo da militância
que o apoia. As pessoas que estavam no local ficaram
sem saber o por que da decisão de Lula, visto que queri-
am pegar em sua mão e tirar fotos.

Entre convidados e o senador Rogério Carvalho, pré-
candidato ao Governo de Sergipe houve uma confusão.
Um vídeo foi mostrado nas redes sociais, quando o sena-
dor discutia com as pessoas que, segundo o vídeo, esta-
vam ali pagas para fazer número no Centro de Conven-
ções. O documento mostra as pessoas acusando o sena-
dor por não terem recebido o dinheiro e aí gerou o des-
conforto para todos.

Diante de todo o tumultuo, aparecia uma voz dizendo
que o senador paga para as pessoas votarem e, não esta-
va fazendo, o que foi combinado com aqueles convidados
do senador. Olha, o que falta é organização. Em outros
tempos, os vermelhinhos eram organizados pelos movi-
mentos sociais que tinham, certamente a garantia, de uma
forma ou de outra. Isso foi ruim para a imagem do sena-
dor que, com certeza, não tinha a intensão de tumultuar o
evento.

VAIAS
O ex-deputado federal Valadares Filho (PSB), foi vaia-

do por um pequeno grupo de apoiadores do ex-presi-
dente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), quan-
do da visita do petista, no mês passado, em Aracaju. A
razão das vaias foi porque Valadares votou, na época, a
favor do impeachiment da ex-presidente petista Dilma
Rousef. Lula reconheceu o desconforto por conta do epi-
sódio no passado, mas que petistas não perdoaram.

LUIZ ROBERTO
O ex-pres idente da

Ensurb, Luiz Roberto, es-
teve na véspera de São
Pedro no Conjunto
Médici, onde estava reali-
zando um dos melhores
festejos juninos de
Aracaju. Ele foi recebido
pelo presidente da Asso-
ciação de Moradores do
Médici, Montal e Jardim
B aia n o (A M AM E B) ,
Gladson Oliveira, conhe-
cido por Gal. Luiz, é pré-
candidato a uma vaga na
Câmara Federal e teve
uma recepção calorosa
pelos moradores do Con-
junto

LUIZ ROBERTO

AGRADECIMENTO
O NE Noticias publicou no seu site, que o ex-presidente

Lula agradeceu ao governador Belivaldo Chagas (PSD)
pela segurança dada ao petista, durante a visita em Aracaju.

REFEIÇÕES
O site Uol, que cobriu a

visita do ex-presidente Lula
ao Nordeste, publicou que
o petista, nas capitais por
onde passou, o aparato
policial foi forte. Contou
que Lula fazia as refeições
no próprio quarto junto

com sua esposa Janja, onde
se hospedava, para não se
encontrar com outros hós-
pedes. Diz o site que a se-
gurança de Lula é uma
prerrogativa do próprio ex-
presidente, bem como de
sua assessoria.

GUSTINHO
Mais uma comunidade

em Sergipe foi beneficiada
com uma obra realizada
com recursos destinados
pelo  deputado federal
G u s t i n h o R i b e i r o
( R e p u b l i c a n o s ) . O
parlamentar participou da
solenidade de entrega da
pavimentação de ruas no
Povoado Bonfim, em
Riachão do Dantas.

Gustinho Ribeiro
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Fóssil de mulher das cavernas indica
ancestral do homem 1 milhão de

anos mais velho do que se pensava
Reprodução do crâ

nio pertencente a
Mrs Ples, cujos res-

tos fossilizados foram desco-
bertos em uma caverna sul-
africana em 1947. Restos
fossilizados pertencentes a
alguns dos ancestrais mais
antigos da humanidade são
muito mais velhos do que se
acreditava, segundo um novo
estudo. Os fósseis — inclu-
indo um pertencente à mulher
das cavernas conhecida

como Mrs. Ples — foram
enterrados há milênios em
cavernas sul-africanas conhe-
cidas por aqueólogos como
o Berço da Humanidade.

Métodos de teste moder-
nos agora indicam que o gru-
po de humanos primitivos vi-
veu entre 3,4 e 3,7 milhões
de anos atrás. Essa nova li-
nha do tempo pode mudar a
forma como se entende a evo-
lução humana. Isso significa
que existem mais maneiras

possíveis pelas quais nossos
ancestrais evoluíram até se
tornarem os primeiros huma-
nos.

Durante anos, os cientistas
acreditavam que a espécie
Australopithecus africanus,
cujos fósseis foram descober-
tos nas cavernas de
Sterkfontein, perto  de
Joanesburgo, na África do
Sul, tinha menos de 2,6 mi-
lhões de anos.

Bebê de mamute congelado é achado no Canadá
Exemplar é o mais preser-

vado achado até hoje na
América do Norte, dizem es-
pecialistas. Um bebê de
mamute lanoso foi encontra-
do congelado no permafrost
do noroeste do Canadá. É a
primeira descoberta desse

tipo na América do Norte.
Dragão da Morte: como era
réptil pré-histórico descober-
to na Argentina.

Acredita-se que o mamute
mumificado da era do gelo
tenha mais de 30 mil anos de
idade. Foi encontrado por

garimpeiros na região de
Klondike, em Yukon. Segun-
do a emissora CBC News,
um mineiro chamou seu che-
fe para examinar algo que
havia sido atingido por sua
escavadeira na lama em
Eureka Creek, ao sul de
Dawson City.

França devolve ao Brasil 998 fósseis do período Cretáceo

Autoridades do governo
francês fizeram uma cerimô-
nia em Le Havre para oficia-
lizar a devolução do maior
lote de fósseis
contrabandeados já recupe-
rado pelo Brasil. Ao todo,
são 998 peças do período
Cretáceo, de 65 a 145 mi-
lhões de anos atrás.

A repatriação é fruto de um
acordo entre o MPF e a Jus-
tiça francesa, e os fósseis se-
rão enviados para o Ceará.
A negociação começou em
2013, quando os fósseis fo-

ram descobertos em um
contêiner que saiu do Brasil
em direção ao país europeu.

Funcionários da alfândega
do porto de Le Havre des-
confiaram do contrabando
durante a inspeção de um
contêiner que, supostamente,
levaria para a França carga
de barris de quartzo.

A alfândega francesa infor-
mou ter encontrado: 650 pla-
cas da Formação Crato com
fósseis de crustáceos, insetos
e plantas; 348 nódulos de
animais fossilizados em co-

bertura de argila (peixes, res-
tos de dinossauros, tartaru-
gas, crocodilos e
pterossauros).

A perícia no material foi fei-
ta por especialistas de museus
de Paris e de Le Havre e con-
firmou a autenticidade dos
fósseis. Segundo a avaliação
francesa, são peças
emblemáticas do período.

A justiça francesa determi-
nou a devolução dos fósseis
ao Brasil após uma investiga-
ção ter confirmado a origem
ilegal do material apreendido.

Bem-estar como paradigma
de desenvolvimento

Por Marta Porto

Em 2005, os econo
mistas Mirela de
Carvalho e Ricardo

Paes de Barros, em artigo
publicado no livro Investi-
mento Privado, balanço e
desafios, já apontavam a bai-
xa efetividade das políticas
sociais brasileiras — ainda
que o cenário dessas políti-
cas, no início dos anos 2000,
fosse menos trágico que o
atual. Com dados e análises
a partir de evidências, os au-
tores identificaram dois ele-
mentos que, somados, cola-
boram para o maior ou me-
nor sucesso das políticas so-
ciais: o grau de acerto na
focalização das intervenções
sociais — para serem efeti-
vas, as políticas precisam fo-
calizar os verdadeiramente
mais pobres — e a eficácia
das intervenções na garantia
da satisfação das necessida-
des básicas dos beneficiários.

Além destes dois fatores,
os autores dedicam um capí-
tulo para avaliar “a necessi-
dade de colocar o setor pri-
vado a serviço de quem mais
precisa” e propor um conjun-
to de iniciativas que agre-
guem resultados para a
melhoria das condições de
bem-estar dos brasileiros e
brasileiras.

Uma das ideias colocadas
na mesa pelos autores é a da
contribuição social das em-
presas, que trata de renúnci-
as voluntárias de lucro “mo-
vidas pelo objetivo de melho-
rar o bem-estar de consumi-
dores, trabalhadores, comu-
nidade local ou mesmo da
sociedade em geral”. Paga-
mentos de impostos, financi-
amento e patrocínio de ativi-
dades culturais e esportivas
motivadas por autopromoção
e investimentos sociais nos
colaboradores não se enqua-
dram na ideia de contribuição
social das empresas, pois
nenhuma delas sacrifica a
lucratividade.

Carvalho e Paes de Barros
separam as iniciativas classi-
ficadas como contribuição
social das empresas em dois
grupos: aquelas relacionadas
às atividades fim, que se com-
prometem com padrões ele-
vados de bem-estar social
para além do que as regula-
mentações vigentes exigem; e
aquelas que se voltam para a
comunidade usando uma fa-
tia dos seus lucros, volunta-
riamente, para contribuir com
a elevação do padrão de vida
de suas comunidades e da
sociedade em geral.

Nos 17 anos entre a publi-
cação desse artigo e os dias
de hoje, novos fatores con-
tribuíram para a piora da de-
sigualdade. As mudanças no
mundo do trabalho causadas
pelas tecnologias, a pandemia
do coronavírus, as políticas
públicas regressivas, as mu-
danças climáticas e as insta-
bilidades políticas globais que
afetam a qualidade das res-
postas dos países e a coo-
peração entre os mercados.

Ainda assim, a desigualda-

de continua a ser uma esco-
lha e não uma fatalidade,
como muitos defendem. E
para deixar de ser uma esco-
lha, é preciso abandonar
crenças que foram historica-
mente construídas, em espe-
cial as teorias econômicas
que dominam o debate des-
de os anos 80. E trabalhar de
forma cooperativa com os
vários setores da sociedade
para identificar as melhores
soluções, aumentar a partici-
pação comunitária nas deci-
sões de investimentos e es-
pecialmente orientar as polí-
ticas públicas e as interven-
ções privadas para alcançar-
mos um resultado de prospe-
ridade partilhada aferível.

Analisando os dados sobre
investimento social privado
no Brasil, é possível concluir
que, para acelerarmos mu-
danças no péssimo padrão
de vida que a maioria da po-
pulação brasileira está sub-
metida, não é suficiente inves-
tir em projetos e ações soci-
ais externas à atividade fim da
empresa, ainda que isso se
mantenha relevante. A escala
de mudanças que precisamos
exige transformações tam-
bém no mundo do trabalho
formal, começando pelas po-
líticas de recursos humanos,
dos critérios de contratação,
benefícios e remuneração de
funcionários, colaboradores e
fornecedores e revendo pro-
gramas de distribuição de lu-
cros e bonificação de execu-
tivos.

A discrepância entre a re-
muneração de CEOs e o sa-
lário médio de um trabalha-
dor comum pode ser medida
pelo estudo do centro de pes-
quisas Economic Policy
Institute (EPI) publicado em
2021. Enquanto a remunera-
ção dos primeiros aumentou
em 1.322% desde 1978, o
salário de um trabalhador
comum cresceu apenas 18%.
De acordo com o levanta-
mento, em 2020, os direto-
res-executivos receberam
351 vezes mais do que a mé-
dia dos trabalhadores.

“O pagamento exorbitante
dos CEOs é um dos princi-
pais contribuintes para o au-
mento da desigualdade que
poderíamos eliminar com se-
gurança. Essa escalada da
remuneração dos CEOs, e da
remuneração dos executivos
em geral, alimentou o cresci-
mento dos rendimentos do
1% e do 0,1% mais ricos,
deixando menos frutos do

crescimento econômico para
os trabalhadores comuns e
ampliando a lacuna entre os
que ganham muito e os 90%
mais pobres” acrescentam.

Em entrevista ao Diário do
Comércio sobre o estudo do
EPI, Gedeão Locks, pesqui-
sador do Centre d’Économie
de la Sorbonne (CES), em
Paris, afirma que a remune-
ração da alta liderança
corporativa atingiu níveis
estratosféricos, o que não é
justificado por nenhum outro
mecanismo ou fator previsto
pela teoria econômica.

“Se pegarmos os dados de
companhias de capital aber-
to nos países ricos, [vemos
que] esses pagamentos
exorbitantes não são de fato
compensação financeira, por-
que eles não se traduzem num
desempenho melhor das em-
presas. Elas não criam mais
empregos ou mais valor por
pagar R$ 15 milhões em vez
de R$ 2 milhões para um
CEO.” Na mesma reporta-
gem, Locks mostra que, em-
bora a desigualdade social
seja uma questão complexa
e multifatorial, a conexão en-
tre os superbônus e a desi-
gualdade social é real.

Concluindo, para enfrentar
a desigualdade brasileira, pre-
cisamos de ações combina-
das. Com políticas públicas
focalizadas e de aumento da
produtividade, e políticas pri-
vadas que ampliem a contri-
buição social das empresas,
olhando para fora, para a
comunidade e a sociedade,
mas também para dentro.
Pagar melhores salários e di-
minuir a distância entre os que
ganham mais e os que ganham
menos, definir critérios de
contratação que olhem de
fato para as desigualdades
educacionais, raciais, de gê-
nero e econômicas do país,
buscar maior diversidade nas
cadeias de fornecedores,
com a ampliação de oportu-
nidades para micro e peque-
nos empreendimentos, me-
lhorar a qualidade no ambi-
ente de trabalho e somar es-
forços às ações do Estado na
busca por maior efetividade
e eficácia de suas políticas
sociais.

Sem uma mudança de rota
consistente na forma de
priorizar nossas agendas so-
ciais, tanto por parte do Es-
tado como das empresas, di-
ficilmente os resultados serão
diferentes dos que já estamos
acostumados a viver.
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Vidros, Molduras, Box Temperado, Balcões, Espelhos e
Vitrines

REVESTIMENTO FUMÊ E VIDROS BIZOTADOS
Grande Promoção de Espelho Cristal

FAÇA-NOS UMA VISITA E COMPROVE
O QUE ESTAMOS ANUNCIANDO

FONES: 3259-1159 – 9977-4899 – 8846-6065
Avenida José Sampaio, 702 – Conjunto Costa e Silva – Aracaju – Sergipe –

email: vidraçariacristalina@hotmail.com

VIDRAÇARIA  CRISTALINA

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviário de Aracaju - Sergipe

Assistência Jurídica, Barbearia (Corte e Escova Feminino),
Convênio Farmácia, Covênio Vale-Gás, Odontologia (Sest.

Senat/Odonto S.A), Plano de Saúde (HAPVIDA) – (PLAMED),
Conquista do Sinttra.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 7h.30 às 17h.30 (Sem intervalo para
almoço).  ENDEREÇO: Avenida Dr. Roosewelt Dantas Cardoso de Menezes,

1273 – Centro – Aracaju- Sergipe – TELEFONES: (79) 3213-7632/3213-0163 –
EMAIL: sintraaju@outlook.com

FILIE-SE!!

Avenida Edézio Vieira
de Melo, 1267 –

Pereira Lobo – Fone:
(79) 3214-2776

HIP

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

HIPER
FRANCARNE

PROMOÇÃO:
ESCAPAMENTO COM
 10% DE DESCONTO

À VISTA
6 VEZES NOS CARTÕES:

HIPER CARD
BANESE
MASTER

CIELO
VISA

AMERICAN

CLASSIFICADOS
Giro Total Lanches

Açougue, Minimercado e Hortifruti

MALU – Centro de Beleza

BARBARIDADE BAR
E LANCHONETE
RUA RAFAEL
 AGUIAR, 406

Suspensão, Embreagem,
Revisão, Troca de Correias,

Direção/ Câmbio
Avenida Gentil Tavares, 163 – B. Getúlio Vargas –Aracaju-SE

Serviços Rápidos de
Mecânica de Autos

Serviços de Mecânica em Geral

Amortecedores, Bateria, Troca
de óleo e filtros, Higienizaão,
óleo de câmbio automático/
manual, entre outros.

Fones: (79) 3303-6900 – (79)99909-7840

MOTORISTA DE APP E TÁXI  TEM 20% DE DESCONTO

Sinpol de Sergipe realiza eleições para
quadriênio 2023-2026 e Chapa 3 está forte

O Agente de Polícia Judiciária Jean Rezende está
candidato ao cargo de presidente do Sindicato dos
Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol) e tem
conseguido adesão em massa da categoria, embo-
ra seja um novo sindicalista, assim como outros do
seu grupo, que aposta em mudanças e que apren-
deu pelo lado oposto dos seus concorrentes, que
mostraram “como não fazer”

A chapar 3 é composta por Jean Rezende e
Amanda Nascimento, presidente e vice-presiden-
te, dos diretores, Gustavo Sobral, Licia Catarina,
Jorge Aglaelson, Evane Santos, Emerson Carva-
lho, Fabio Diniz, Viviane Nou, Alice Cacho e Jó
Pache. Conselhos fiscais; Rickson Hipólito, Saulo
Augusto e André Machado.

OSANILDE OLIVEIRA

Em Sergipe
Durval Lelys esteve em Sergipe no último fim de semana

para fazer um show na cidade de Siri. Antes da apresentação,
o cantor baiano concedeu entrevista ao programa Canal Elé-
trico (TV Atalaia) e conversou com o apresentador e amigo
Fabiano Oliveira sobre a sua carreira e projetos. Para quem
não sabe, Durval foi o primeiro artista a participar do Pré-
Caju, que no início recebeu o nome de “Suas Férias Com
Amor”. Ele é um dos nomes confirmados para a maior prévia
carnavalesca do país, que ocorrerá em novembro deste ano.

 

Tietando
O blogueiro e influencer digital Flávio Gonçalves compartilhou

em suas redes sociais um momento “Olha o passarinho” com
o cantor Nattan. O encontro com o artista aconteceu no domingo
(3/7), no Restaurante Carro de Bois, em Aracaju. Logo após o
almoço, Nattan seguiu para cidade de Capela (SE), onde puxou
o cortejo da festa do mastro.

Cobertura
O jornalista Kaio Ramon cumpriu uma extensa agenda de

trabalho nos festejos juninos deste ano. O profissional cobriu
várias festas na capital e no interior do estado de Sergipe como
repórter do Canal Elétrico, programa exibido pela TV Atalaia
(Record). A última parada dessa temporada foi a cidade de
Capela, onde Ramon entrevistou a cantora Mari Fernandes.
Ele arrasa muito!

 
Match Science

Match, marca expert em cabelos do Boticário, revo-
luciona portfólio e inova opções disponíveis no mercado
capilar ao lançar Match Science, plataforma de produ-
tos com fórmulas exclusivas combinadas a ativos de alta
performance que trazem resultados imediatos compro-
vados cientificamente*. A linha contém cinco produtos
com fórmulas inéditas e é uma opção de tratamento in-
tensivo para repor proteínas, reverter danos e reparar o
córtex capilar. Match Science Reconstrução conta com
Shampoo, Condicionador, Máscara, Leave-In e Dose
Reconstrutora. Os produtos têm valor sugerido de R$
23,90 a R$ 64,90 em oportunidade promocional até 24/
07, com adicional de até 50% de desconto e 20% para a
compra da dupla shampoo + condicionador de linhas
selecionadas de Match, nas lojas físicas do país e no e-
commerce da marca. Também é possível fazer pedidos
pelo WhatsApp 0800 744 0010.

Tratamento facial
O inverno pode ser seu melhor aliado na hora de realizar

procedimentos estéticos. São vários os tratamentos que po-
dem ser realizados durante a estação, aumentando os benefí-
cios e a satisfação na realização dos procedimentos. A
dermatologista Lenise Franco realiza diversos procedimentos,
como ultrassom microfocado, fios, peelings e injetáveis, como
bioestimuladores de colágeno e harmonização facial. Segundo
Lenise Franco, nesta época do ano os cuidados devem ser re-
dobrados, a fim de deixar a pele mais bonita, hidratada e sau-
dável, evitando que ela fique ressecada e com aquele aspecto
de vermelhidão. Ainda de acordo com a médica, o uso do pro-
tetor solar deve ser utilizado diariamente independentemente
da estação e procedimento.

Espaço Divirta-se

Durante o mês de férias, o
Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (Senac), em
parceria com o  RioMar
Aracaju, promove o Espaço
Divirta-se, ação direcionada a
crianças de 6 a 13 anos de ida-
de, que irá oferecer oficinas
onde os pequenos poderão
aprender e se divertir. As ofi-

cinas acontecerão ate 31 de
julho e por lá as crianças te-
rão oportunidade de participar
de oficinas ministradas por ins-
trutores do Senac nas áreas
de saúde, gastronomia, bele-
za e informática, com direito
a certificado. Entre os cursos
oferecidos no Espaço Divirta-
se estão Socorrista Mirim,

Fotograf ia com celular,
Youtuber  Kids,
Automaquiagem Kids, Pipoca
Gourmet de leite ninho e Con-
feitaria Kids. Cada oficina
terá 2h de duração e o inves-
timento é de R$ 30. As matrí-
culas já estão abertas. Mais
informações pelo telefone (79)
3212-1560.

 

Campeã

Reconhecido em todo o Bra-
sil, o Festival Enchefs reúne
os melhores chefs e
bartenders em uma seletiva
estadual, para concorrer ao
prêmio Nacional Dólmã, prê-
mio comparado ao Oscar da

gastronomia e Coquetelaria.
Neste ano, o Senac sediou a
competição junto a iniciativas
da Abrasel e o resultado foi
de surpreender. Trazendo ele-
mentos regionais a campeã da
Coquetelaria Kim Dantas,

personalizou um drink super
clássico das telas de
Hollywood com uma explosão
de sabores regionais. No drink
Terras de Mangaba, Kim adi-
cionou xarope artesanal de
mangaba, baunilha e gin local
com capim santo. Parabéns!
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VEICULOMais de 155 mil novos empregos
foram criados na construção civil

Empregos crescem no setor da construção civil

Dados do Cadastro
Geral de Emprega
dos e Desemprega-

dos (CAGED) do mês de
maio apontam 35.445 novos
postos de trabalho com car-
teira assinada em todo o Bra-
sil e mostram que boa parte
desse número são de pesso-
as trabalhando na construção
civil. Esse foi melhor desem-
penho registrado pelo merca-
do de trabalho formal do se-
tor desde fevereiro de 2022.
Quando os números criados
foram de 39.200 novos em-
pregos. Nos primeiros cinco
meses do ano, o setor da
construção já gerou 155.500
novos postos de trabalho.

Somente em 2022, o núme-
ro de trabalhadores no setor
já registrou um aumento de
6,74%.

Bruno Cardoso começou a
trabalhar em uma obra há três
meses. Passou de estagiário,
foi contratado e, agora, é as-
sistente de engenharia, e já faz
planos de novos projetos.
“Essa retomada agora vai ser
muito importante para todos
nós. Muitas empresas estão
crescendo hoje, através da
pandemia, se reestabilizando
novamente, e acredito que as
vendas começem a estar no-
vamente”, comenta. Cecília
Cavazzani, CEO da constru-
tora em que ele trabalha, sabe

que o período não vinha sen-
do favorável por causa da
pandemia da Covid-19. Mes-
mo assim, os empreiteiros, de
um modo geral, já fazem pen-
sando no cenário negativo. “A
gente vai ajustando o orça-
mento e refazendo esses cál-
culos mês a mês e já faz uma
projeção um pouco pessimis-
ta do cenário para que, se a
gente for surpreendido de
uma forma boa, a gente pos-
sa continuar gerando empre-
go e lançando apartamentos”,
explica.

A construtora responsável
por uma obra em Guarulhos,
na grande São Paulo, vai en-
tregar até o final do ano 680

apartamentos de dois quar-
tos, mas teve que abrir
contratação de pessoas, 45
novos funcionários foram
contratados de janeiro a ju-
nho deste ano, um crescimen-
to de 18%. Segundo José
Carlos Martins, presidente da
Câmara Brasileira de Indús-
tria da Construção, o saldo
de novas vagas geradas na
construção civil em maio foi
maior desde fevereiro, mas a
perdas foram sentidas em
2021. O segmento de obras
de infraestrutura também re-
gistrou resultado positivo,
mas em menor patamar, fo-
ram criadas 8.562 novas va-
gas de trabalho.

Para Rogério, evento com Lula foi um divisor de águas
O senador e pré-candida-

to a governador de Sergipe,
Rogério Carvalho (PT), con-
cedeu entrevista à rádio Jo-
vem Pan, em Aracaju, e des-
tacou a importância da união
da militância do Partido dos
Trabalhadores na caminhada
rumo às eleições 2022. Ele
ressaltou, também, a impor-
tância do apoio do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, que esteve em Sergipe no
mês passado, para participar
de dois atos que reforçaram
a força e união de ideais da
esquerda sergipana.

Para Rogério, as declara-
ções de Lula, em total apoio
à sua caminhada política, de-
monstram a certeza de que
sua trajetória política se ali-
nha, de maneira sólida e in-
clusiva, ao desejo coletivo de
resgate da democracia bra-
sileira. “Lula tem um pré-can-
didato a governador, que sou
eu. Tem um palanque que é o
nosso, junto ao PC do B e
PV, e nossa coligação com o
PSB e Solidariedade. Ele re-
afirmou seu compromisso
com nossa pré-candidatura e
destacou a importância dos
nossos pré-candidatos e ain-
da disse que, no momento

Senador Rogério Carvalho

oportuno, voltará a Sergipe”,
afirmou

“A presença do presidente
Lula foi um divisor de águas
para nossa pré-candidatura e
para a política sergipana. Es-
távamos, desde o ano passa-
do, sob questionamentos de
se teríamos unidade do par-
tido e, neste evento, ficou cla-
ro. Lula priorizou vir a Sergipe
e, quando fez isso, ele veio
definir, claramente, que tem
palanque aqui no Estado e que
consolida nossa pré-candida-
tura. Ele também avalia nos-
sa frente e nossa coligação,
ao mesmo tempo que, com o
nosso evento, conseguimos
demonstrar a nossa unidade.
Estamos unidos em um pro-
pósito. Conseguimos superar
essa etapa”, acrescentou.

Em outro momento da en-
trevista, quando questionado
sobre a importância das ges-
tões do ex-governador Mar-
celo Déda, com um legado
defendido pelos representan-
tes da sigla em Sergipe, o se-
nador Rogério Carvalho re-
forçou a necessidade de man-
ter vivo o legado do petista,
que é constantemente lem-
brado pelos grandes feitos,
além de ser um nome que sim-

boliza cuidado e responsabi-
lidade com o povo. “Os
sergipanos têm um carinho
enorme pelo ex-governador
Marcelo Déda. O projeto
político que ele liderava foi
interrompido com a morte
precoce, mas temos um com-
promisso de dar continuida-
de”, disse.

Conduta ética - Abordado
sobre possíveis aliados, caso
exista o entendimento judici-
al que impossibilite candida-
turas no pleito deste ano, o
senador Rogério Carvalho foi

enfático ao afirmar, com base
em sua conduta ética, que
não será “indelicado” em “tra-
tar de apoio de adversários”.

“Não estou tratando disso
e não pretendo. Acho uma
coisa deselegante e desres-
peitosa, e não trato de assun-
tos dessa natureza. Muitos
tentam criar conflitos, e viver
em conflitos, como se isso
fosse trazer algum benefício
à sociedade. Mas nós, políti-
cos, devemos ter uma rela-
ção civilizada e respeitosa
acima de tudo”, assegurou.

O Senador e pré-candidato a governador de Sergipe, Rogério
Carvalho destacou prioridade do ex-presidente no pleito deste ano;

ele também reforçou a importância do legado do ex-governador
Marcelo Déda para os sergipanos.

DIVULGAÇÃO

Novo Kia Sportage
a  partir de
R$ 219.990

O Novo Kia
Sportage chega ao
mercado nacional

no começo de agosto e sua
proposta “híbrida” virá com
duas versões, sendo elas EX
por R$ 219.990 e Prestige
por R$ 254.990.

Com informações vistas no
site da Kia, o SUV de porte
médio da marca sul-coreana
terá motorização 1.6
Smartstream-G Turbo com
180 cavalos e 27,5 kgfm.

Esse propulsor é associa-
do com um sistema híbrido
leve (MHEV) que o auxilia
durante a condução, além de
desligá-lo pouco antes de
parar.

Com a chamada transmis-
são EcoDynamics de dupla
embreagem com sete mar-
chas e tração dianteira, o
Novo Kia Sportage trará uma
bateria de lítio de 0,44 kWh,
que usará energia recupera-
da também em frenagens e
desacelerações.

O pacote virá na versão
europeia do Novo Kia
Sportage, que assim segue a
trajetória do SUV coreano
por aqui, mantendo seu por-
te no segmento C- com
4,515 m de comprimento,
1,865 m de largura, 1,650 m
de altura e 2,680 m de entre-
eixos.

Pesando 1.525 kg, o Kia

Sportage “Hybrid” virá com
um pacote de equipamentos
mais generoso para compen-
sar o alto preço, tendo a ver-
são EX faróis full LED em
losango e com luzes diurnas
em LED, num formato de
bumerangue.

Com rodas de liga leve aro
18 polegadas, o Sportage EX
contará ainda com lanternas
traseiras em LED, assim
como interior em tecido com
cluster digital de 12,3 pole-
gadas configurável, multimídia
com tela de 8 polegadas com
Android Auto e CarPlay e ar
condicionado dual zone.

Na versão EX, o volante
terá aquecimento e terá cha-
ve presencial com partida re-
mota e acionamento do ar
condicionado, além de pacote
ADAS com alerta de faixa e
saída de pista, alerta de pon-
to cego e de tráfego traseiro
em cruzamento.

Já o Kia Sportage Prestige
adicionará rodas aro 19 po-
legadas, multimídia com tela
de 12,3 polegadas, forman-
do assim um conjunto único
de 24,6 polegadas, tendo ain-
da bancos em couro, carre-
gamento indutivo,
monitoramento de ponto
cego por imagens, controle
de cruzeiro adaptativo,
frenagem automática em ma-
nobra de ré e teto solar pa-
norâmico.

Novo HB20 tem versões 1.6
2021 a partir de R$ 59.990
O Novo Hyundai HB20 con-

tinua a mudança para a linha
2021 em conta-gotas. Agora
é a vez das versões com mo-
tor Gamma 1.6 16V Flex, que
dispõe de 123 cavalos na ga-
solina e 128 cavalos no etanol.

Com transmissão manual ou
automática, ambas de seis
marchas, o Novo HB20 1.6
2021 chega nos modelos
HB20, HB20X e HB20S, tra-
zendo a grade com acabamen-
to em preto brilhante como di-
ferencial.

A oferta vem nas versões
Vision 1.6, Vision Pack 1.6,
Vision 1.6 AT e Vision Pack
1.6 AT. No HB20S, são as
versões Vision 1.6, Vision 1.6
AT e Vision Pack 1.6 AT, en-
quanto o aventureiro HB20X
vem apenas na Vision 1.6 AT.

HB20 Vision 1.6 MT – pas-
sa a contar de série com fa-
róis com acendimento automá-
tico e rodas de liga-leve
diamantadas de 15 polegadas.
Lanternas traseiras são agora
do tipo Black Bezel, as mes-
mas que equipam atualmente

o HB20X. Grade dianteira tem
novo contorno em preto bri-
lhante.

HB20 Vision 1.6 MT Pack
– acrescenta sobre a Vision
1.6 MT os 2 airbags laterais
(totalizando 4 airbags),
câmera de ré, sensor de esta-
cionamento, faróis de neblina,
vidros elétricos com
antiesmagamento, abertura e
fechamento dos vidros pela
chave, controle de tração
(TCS), controle de estabilida-
de (ESP), assistente de parti-
da em rampa (HAC) e sinali-
zação de frenagem de emer-
gência (ESS).

HB20 Vision 1.6 AT – pas-
sa a contar de série com fa-
róis com acendimento automá-
t ico, rodas de liga-leve
diamantadas de 15 polegadas
e apoia braço deslizante no
console central. Lanternas tra-
seiras são agora do tipo Black
Bezel, as mesmas que equi-
pam atualmente o HB20X.
Grade dianteira tem novo con-
torno em preto brilhante.
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Festejo junino do Médici
realizado com sucesso total

GAZETA

Luiz Roberto (centro) ao lado de Gal (direita) e moradores do Médici

O presidente da As
sociação de Mora
dores do Medici,

Montal e Jardim Baiano
(AMAMEB), Gladson Oli-
veira, conhecido por Gal, está
satisfeito com a realização
das festas juninas, que acon-
teceu no mês passado, no
próprio conjunto, em vários
lugares. Gal agradece a todos
que compareceram a festa e,
principalmente ao pré-candi-
dato a uma vaga na Câmara
Federal, Luiz Roberto, que
ficou conhecido como amigo
do Médici. Foram quatro
noites de forró, com várias
bandas se apresentando du-
rante os festejos. O evento foi
um sucesso total.

Moradores foram prestigiar
os festejos juninos. Não so-
mente do bairro, bem como
de outras localidades.  A
festança transcorreu na mai-
or tranquilidade, sem nenhum
incidente. Foi um ambiente
familiar. Teve a presença da
guarda municipal, que deu
total apoio no local. “Agra-
deço também a guarda por
prestar um excelente trabalho
a nossa comunidade”, disse
Gal.

Último dia – Na última noi-
te de forró, precisamente dia
28 de junho, véspera de São
Pedro, o pré-candidato a
deputado federal, Luiz

GAZETA

Luiz Roberto e Gal no forró do Médici
Roberto, esteve presente nas
festividades e foi recebido
pelo presidente da Associa-
ção, Gal e recepcionado ca-
lorosamente pelas pessoas.

A última banda a se apre-
sentar, que tem como
vocalista a cantora Kelly Ma-
ria, deu um show. Animou a

festa com muita gente dan-
çando ao som da mistura de
forró com outros ritmos. En-
fim, todos os presentes gos-
taram da animação. Tiveram
forrozeiros que não perderam
uma noite sequer. “Muito gra-
to”, pontuou Gal.

GAZETAGAZETA

Kelly Maria, Luiz Roberto, Rita Melody e Gal

Ceasa alcança uma das melhores
 festa junina do Estado de Sergipe
Numa programação

extensa, recheada
de forró, comidas

típicas, segurança e muita ale-
gria, a Ceasa Aracaju realiza
um dos melhores festejos
juninos de Sergipe. Centenas
de pessoas passaram todos
os dias pelo local. O presi-
dente da Ceasa Aracaju, Wil-
son Nunes, considera um au-
mento de 25% nas
comercializações dos peque-
nos empresários em relação
ao ano passado. O mês de
junho, realmente, foi marca-
do por todos que, direta-
mente e indiretamente fize-
ram parte da organização,
bem como clientes, amigos e
associados.

Depois de dois anos, sem
a festa mais tradicional do
Nordeste, o forró, devido a
uma pandemia que assolou o
mundo inteiro, a Ceasa volta
com mais vontade de aten-
der as necessidades dos seus
clientes, amigos e associados.
As pessoas que passaram
pelo local ficaram gratificadas
pela organização e, principal-
mente, pela segurança.

Comidas – Foi separado
um espaço para as comidas
típicas. Como os nordestinos
não deixam passar uma boa
culinária, provaram de tudo
que estava no cardápio no
local arredio exclusivamente
para deguste. Milho, amen-
doim, bolo, canjica, castanha
entre outros, fizeram parte da
festa.

A programação durante
todo o mês de junho na
Ceasa Aracaju, contou com
a participação do forró pé de
serra, uma tradição que nin-
guém jamais esquece, apesar
de ter a modernidade do
forró eletrônico e misturas de
ritmos. Uma oportunidade
para que a lembrança
forrozeira continue de pé.

Conforme o presidente da
Ceasa Aracaju, Wilson
Nunes, a festa foi um suces-
so absoluto. Contou que a
movimentação cresceu com
muito forró e a presença dos
clientes, bem como pessoas
curiosas apareceram para
contemplar os festejos de
São João e São Pedro, com
muita alegria.

A frente da administração
da Ceasa, Wilson Nunes, já
vem fazendo um trabalho sa-
lutar entre os associados, cli-
entes, amigos e a comunida-
de como um todo. Não seria
diferente agora no São João
e São Pedro. Atendimento
médico, jurídico, academia
entre outros, são a marca
desta gerência.

AGRADECIMENTO
O presidente da
Ceasa Aracaju,
Wilson Nunes,

agradece a todos que
participaram direta
e indiretamente das

organizações das
festas juninas deste

ano. Aos cantores de
forró, os

comerciantes,
amigos, associados e
ao povo em geral. Na
certeza de que fez o

melhor para os
sergipanos. “Até a

próxima”, disse
Wilson Nunes.

Organizadores das festas juninas no Ceasa aAju

Presidente da Ceasa Aju, Wilson Nunes

Uma das atrações da festa

Di vul gação

Di vul gação


