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Centro de Estética -Espaço Feminino
Promoção do

MÊS DA MULHER

Peeeling de Diamante: 59,90,limpeza de pele com
extração de cravos:59,90 terapia
capilar:49,90,tricotomia:39,90 as Esteticistas Vera
Moreno e Iris Carolina

(vieirasuel@yahoo.com.br)

SUELY
Rubens Barroso

barrosorubens@yahoo.com.br

Os homens distinguem-se pelo que fazem, as
mulheres pelo que levam os homens a fazer.

 (Carlos Drumond de Andrade )CLAUDIA MEIRELESCLAUDIA MEIRELES

Esteticistas sergipanos aderem à mobilização nacional
Esteticistas de 23 estados

brasileiros realizam dia 08 de
junho, um mutirão pela
regulamentação da profissão. A
atividade de esteticista existe no
país há mais de 60 anos e já foi
reconhecida como profissão pela
Lei Federal 12.592/12, ficando
pendente apenas a
regulamentação específica, que
determina as atribuições,
qualificações e títulos
necessários para o exercício da
profissão.

O movimento começou a se
formar no final do ano passado, e
há pouco mais de quatro meses
ganhou força nas redes sociais.
Em Sergipe, profissionais e
estudantes lotaram as galerias da
Assembleia Legislativa (Alese),
no Centro de Aracaju, para exigir

a regulamentação.  Segundo os
organizadores do ato, no estado
existem 60 esteticistas habilitados
e mais 300 em formação superior.

De acordo com a esteticista
Vera Carvalho, uma das
organizadoras da mobilização, a
grande preocupação é que o
mercado tem sido invadido por
pessoas que fazem cursos livres
ou inadequados, o que gera
prejuízos não só para a categoria,
mas principalmente para a saúde
de quem utiliza o serviço.

“É grande a procura por
padrões de beleza, com isso o
mercado estético está sempre em
crescimento o que faz crescer
também os olhos de outros
profissionais, e até mesmo
pessoas sem qualificação
profissional, que encontram

brechas na legislação ou
justamente pela falta de
regulamentação acabam tomando
o nosso espaço”, reclama.

Segundo Vera os Projetos
de Lei que estão em tramitação
na Câmara Federal não têm
consistência, e por isso, sempre
acabam saindo de pauta. “Somos
muitos e precisamos nos unir
para que dessa forma nossa
reivindicação seja ouvida e
atendida”, disse.

Vera disse ainda que um
dos atos para fortalecer a
categoria aqui no estado será a
criação de sindicato. “Vamos
aproveitar o momento, o sangue
quente e começar criando as
nossas leis, o sindicato será um
bom começo”, garante.

A jornalista Luciana Couto de bem
com a vida e comandando o seu
programa na TV Cidade, “Ser

Mãe”, bola prá frente!

A cerimonialista
Wânia Macedo em
preparativos para
mais um Expo Noivas,
que esse ano
acontecerá em
setembro, com muitas
novidades sobre o
mundo da moda festas
e casamentos.
Imperdível!

Um click para nossa
amiga linda Lila
Moura, mãe do
deputado federal
André Moura sempre
acontecendo em
sociedade.

Um registro da amiga
e colega super
competente, jornalista
Débora Matos que
prestigiou a festa das
mães promovida pela
Aspene- Associação
dos Aposentados da
Petrobras.

Vergonha
Vergonha pela roubalheira

descoberta pela mídia nacional;
vergonha pelo nosso estado está
envolvido nesse mar de lama;
vergonha pela mídia local não ter tido
a devida atenção dos órgãos
competentes quando denunciou a
existência de irregularidades em
licitações da merenda escolar;
vergonha de só agora querer correr
atrás do prejuízo. Mas,
independentemente de quem tenha
denunciado, isso pode ser a ponta do
iceberg da vergonha.

Incompetência
Algumas pessoas estão sendo

injustas com a imprensa local quando
a chama de incompetente, de fajuta,
por não ter saído na frente no caso da
merenda escolar. Pode até uma parte
não fazer um jornalismo
independente e por isso, talvez, as
atenções se voltassem para seus
próprios interesses, muitas vezes,
pelas circunstâncias, mas daí a julgar
de incompetente, não concordo.

Desmascaradas
No meio desse imbróglio,

envolvendo prefeitos e fornecedores
de merenda escolar, versus alunos das
escolas públicas, o importante é que
quadrilhas já estão sendo
desmascaradas e com grandes
possibilidades de pessoas serem
presas, por isso, é inegável a
contribuição dada à sociedade pela

equipe do jornalista Roberto Cabrini,
um profissional da comunicação
acima de qualquer suspeita. O que
não pode, agora, é a impunidade
servir como estímulo para essas
pessoas continuarem a cometer os
mesmos crimes contra a sociedade.

Aflitos
Os prefeitos dos municípios

sergipanos marcaram reunião de
emergência para discutirem as
denúncias que estão sendo feitas pelo
repórter Roberto Cabrini, sobre as
fraudes nas licitações da Merenda Es-
colar. A reportagem tem tomado
grande proporção e quem tem “rabo
preso”, está aflito e por isso, tem
prefeito que já decretou a suspenção
dos contratos administrativos e
sustou o pagamento das empresas
vencedoras. Deus queira que essa a
atitude seja verdadeira, e quando a

poeira assentar, não voltem a praticar
os mesmos delitos contra o povo
pobre.

Viagens

As redes sociais são umas das
maiores pauteiras (acabo de criar mais
uma palavra para língua portuguesa)
para o comunicador. É através delas
que tive conhecimento que tem
um deputado federal de Sergipe,
conhecido como o “curador de
perebas”, que só no mês de abril
viajou para Brasília os dias todos
do mês de abril. Essa foi à maneira
que ele encontrou para justificar
os gastos da verba recebe para
pagar as passagens aéreas de
Aracaju à Brasília. Como vemos,
o povo está bem representado.

Política editorial do Governo será fortalecida
O presidente da

Segrase, Paulo Sergio Araujo
Santos, assegurou na primeira
reunião do Conselho Editorial
da estatal, da qual participou
que a Editora Diário Oficial de
Sergipe - Edise - será alvo da
manutenção da política de
fortalecimento para oferecer
aos escritores sergipanos a
oportunidade de alcançar o
mercado literário.

“Os critérios de
excelência e padrões de
qualidade com isonomia na
seleção das obras são
fundamentais” - destacou o
presidente da Segrase ao
informar aos conselheiros a
decisão do fortalecimento da
editora. “Uma decisão que
merece elogios”, apontou o

conselheiro João Augusto
Gama.

Para o conselheiro João
Augusto Gama, fortalecer a
Editora Diário Oficial é
fortalecer a política cultural
do estado, incentivada pelo

governador Jackson Barreto.
“Podemos dar continuidade
à política do incentivo cultural
e estimular a criação literária
estadual”, indicou o
conselheiro Amaral
Cavalcanti.

Presidente da Segrase, Paulo Sergio Araujo Santos,em reunião do
Conselhos Editorial.

O Açai-fitness continua
fazendo sucesso, a
galera da Segrase
aprecia todos os
sabores.

Lula

Arraiá dos Solteiros terá Ninéia Oliveira e Jaysa Costa

Sábado, 13 de junho, é
dia de Santo Antônio, o santo
casamenteiro, e não tem lugar
melhor para arranjar um par
do que no Arraiá dos Solteiros
no Villa Hits, que vai contar
com as musas Ninéia Oliveira
e Jaysa Costa, cantando muito
forró para embalar os
pretendentes.

- Uma boa oportunidade
para aqueles que querem
encontrar seu par no dia de
Santo Antônio. Uma noite com
muito forró no Villa Hits para
ninguém ficar parado e só sair
de lá casado – destaca a
cantora Ninéia Oliveira.

E quem não quiser
perder essa festança que se
apresse porque o primeiro
lote dos ingressos já está à
venda por R$ 20 na
Sensualitty Moda Íntima, que
fica na Avenida Hermes
Fontes, nº 1.200 (ao lado do
Mc Donalds).

No sábado, a festança
começa as 22 horas e a
bilheteria do Villa Hits abre as
20 horas. O Villa Hits Music
Bar fica localizado na Avenida
Beira Mar, nº 956.



Procure Edf. Cultura Artistica (Vizinho a BIG BOLO)

GAZETA HOJE -GERAL - 13  A 20 DE JUNHO 2015 PÁGINA 6A

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

COMPRA –SE OURO
Mesmo quebrado

Compra-se peça banhada que sirva para tirar o banho

Calçadão da Rua São Cristóvão, 14 – 3º Andar – Sala 304 -= Centro-Aracaju-SE
Desde 1989

(79) 8824-2163/9855-0786/8164-9100/9122-8235

Procure Edf. Cultura Artistica (Vizinho a BIG BOLO)

Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

A UNIÃO  FAZ A FORÇA. JUNTOS VENCEREMOS

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

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

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

Atendimento:
DIAS E HORÁRIOS DOS MÉDICOS

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

Avenida Edézio Vieira de Melo, 1267 – Pereira
Lobo – Fone: (79) 3214-2776

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

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

Economia

Pacote de concessões: agora vai?

O governo federal anunciou um pacote de concessões de infraestrutura, com previsão de
R$ 198,4 bilhões em investimentos.

São R$ 69,2 bi entre
2015 e 2018 e R$ 129 bi a
partir de 2019, divididos em:

Previsão de
investimentos

Rodovias R$ 66,1
bilhões

Ferrovias R$ 86,4
bilhões

Portos R$ 37,4
bilhões

Aeroportos R $
8,5 bilhões

Total R$ 198,4
bilhões

Por um lado, o anúncio
busca melhorar as
expectativas diante das dores
do ajuste fiscal, cenário
recessivo, conflitos com o
Legislativo e popularidade do
governo em baixa.

Na prática, mais da
metade dos investimentos
ficam para o próximo
mandato e muitos projetos já
estavam em pacotes
anteriores:

“Efetivamente, não tem
impacto esse ano. A ideia do
governo é dar uma resposta
para a tal da agenda positiva,
sinalizando que estamos em
um momento de ajuste, mas
olhando à frente”, diz Ana
Castelo, pesquisadora do
IBRE/FGV.

O governo está em uma
corda bamba de expectativas:
o plano não pode ser
pequeno demais para
sinalizar timidez nem grande
demais para sinalizar
irrealismo.

Para João Rocha Lima,
professor da Poli-USP e
autor de estudo sobre
infraestrutura, “é um plano de
metas, não um plano
estratégico”. Quase um
quinto do valor anunciado é
para uma ferrovia transconti-
nental até o Peru que não tem
sequer plano de viabilidade
pronto.

Armando Castelar, do
IBRE/FGV, diz que o plano
“continua muito com a cara
do que era antes, uma lista de
projetos ao invés de uma

estratégia de infraestrutura
que levasse em conta
problemas como o
enfraquecimento das agências
e o risco político”.

Modelos

A maior preocupação
no momento parece ser a de
mostrar condições mais
amigáveis ao mercado e que
a política econômica mudou
também no campo da
infraestrutura após os fiascos
do primeiro mandato.

A primeira versão do
Programa de Investimento em
Logística, lançada em 2012,
tinhas 11 mil quilômetros de
ferrovias incluídas, mas
nenhum trecho foi concedido
à iniciativa privada nos
moldes apresentados naquele
ano.

O governo diz que desta
vez, “poderá optar entre
realizar os leilões por maior
valor de outorga, menor tarifa
ou compartilhamento de
investimento”. Entre os
aeroportos, outra mudança: a
participação da Infraero deve
variar entre 15% e os 49%
da regra anterior.

“Os cálculos eram feitos
com uma taxa de retorno
muito ruim, por isso que as
concessões eram desertas. O
que se vê de declarações do
governo é que essa postura
mudou para a visão de que a
remuneração tem que ser
atrativa para o capital
estrangeiro, que também
precisa se proteger do Custo
Brasil e dos riscos de
câmbio”, diz Lima.

No evento de hoje, a
presidente classificou as
medidas como uma “virada
de página gradual e realista”.
A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) disse que o
programa “aponta na direção
correta”.

Para Castelar, a
mudança é insuficiente: “se
você faz igual ao que você fez
no passado com condições
ainda mais difíceis, porque

esperar que o resultado seja
melhor?”.

Setor privado

O diabo mora nos
detalhes, e disso há pouco
por enquanto, mas alguns
sinais são auspiciosos. Ana
lembra que “sempre se
criticou o BNDES por
assumir uma dimensão muito
grande, então a iniciativa de
lançar debêntures no
mercado é algo interessante.”

Não houve nada como
a conversa infinita de 2012
sobre fixação de taxas de re-
torno e foi Levy quem subiu
ao palco para falar sobre um
maior envolvimento do
mercado de capitais
privados, ecoando o que
havia dito em evento da
Associação Brasileira das
Entidades dos Mercados
Financeiro e de Capitais
(Anbima).

“Esse governo teve uma
curva de aprendizado em
como fazer concessões e está
em um esforço de
comunicação na direção
correta. Estão construindo
uma narrativa de concisão ao
longo do tempo que traz mais
tranquilidade e transparência
no processo”, diz André
Perfeito, da Gradual
Investimentos.

Ele vê como sinal
positivo a inclusão de
aeroportos regionais e lembra
que o mercado financeiro olha
para um horizonte longo.
Ironicamente, o pessimismo e
o ajuste fazem com que
nossas condições fiquem
atrativas diante de outros
emergentes menores.

“Esse pacote vai servir
como termômetro e pode
acabar sendo vendido até
meio barato. As projeções é
que inflação e juros caiam em
2016, com alguma
recuperação econômica, e os
investidores vão ter que
pegar esse tipo de coisa. O
Brasil é muito ruim visto do
Brasil, mas não é tão ruim
visto de fora”, diz André.

10 números sobre a TAP, a nova
empresa de David Neeleman

Dono da Azul no Brasil,
o empresário David
Neeleman acaba de fechar a
compra da companhia aérea
portuguesa TAP. Ele terá
61% da empresa, com o
comprometimento de assumir
uma bela dívida e investir
milhões de euros no negócio.

Neeleman disputava a
compra da empresa com o
empresário Germán
Efromovich, controlador da
Avianca, mas acabou por
levar a melhor.

A compra foi feita por
meio do consórcio Gateway,
união do dono da Azul com
o empresário Humberto
Pedrosa.

A seguir, alguns
números sobre o negócio que

acaba de ser vendido.
Tópicos: Fusões e

aquisições, Aquisições de
empresas, Aviação, Setores,

Setor de transporte, Azul,
Empresas, Companhias
aéreas, TAP, Empresas
portuguesas
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“A música oferece à alma uma verdadeira cultura íntima e deve fazer parte da educação do povo”.François Guizot

No próximo dia 03 de julho, partir das  22 horas, acontece o
Ensaio do Reggae SE 2015 na Casa de Praia na Rodovia
José Sarney. As atrações ficam por conta da Banda
Natiruts, lançando o seu Dvd “Nofilter’, a Banda sergipana
Reação, banda Avenida 7 e a Banda Acor.
A realização é da Fita Produções
Ingressos à venda:  Primeiro Lote na  Central do Ticket
(Shopping RioMar),
Pista R$ 60,00 e Camarote R$100,00
Imperdível!!!

Ensaio do Reggae SE 2015

*Ingratidão ingrediente indispensável para
uma chef de cozinha

Tem uma chef de cozinha e empresaria do setor
gastronômico que esta precisando calçar as velhas e
necessárias sandálias da “humildade”.A  “Moça’ não
sabe reconhecer o esforço e dedicação de um asses-
sor de imprensa que realizou trabalhos a custo zero e
outros a uma quinquilharia .A ultima aconteceu em uma
determinada Feira gastronômica que foi cobrado do
profissional de imprensa  a alimentação, diga de
passagem duas colheres de rango. Imagine se a tal
“Empresaria” fosse pagar pelo menos uma nota e foto
que saiu na maior colunista do estado e de graça, só
para citar uma das inúmeras ações que o excelente
jornalista proporcionou.

Como esta e outras atitudes da empresaria são
cometidas ainda sobre efeitos do álcool, espero que
quando este efeito passar a “esperta” moça se arrependa
e aprenda a valorizar o trabalho dos outros profissionais.

Com essa só pedindo uma pratinho especial
para alimenta a Divina Gula dos humanos!!!

A persona non grata  da comunicação
“Mortícia Adms” ataca novamente

Aquela jornalista e produtora  que é odiada em
todos os ambientes de comunicação, ataca de novo.
Desta  vez ela com aquele jeitinho de “boa Moça” com
uma voz mansa, conseguiu um patrocínio de uma Loja
de moda para um determinado programa televisivo, ate
ai super  normal, só que a tal megera esperta, esta
usando o tal patrocínio para se vestir em outro veiculo
televisivo, mas o pior que ainda tem a petulância de
sair por ai dizendo que a referida loja e  cafona e brega,
que só aceitou pelo simples fato de ser de graça. Afinal
ela  come, arrota e vomita no mesmo pratinho que
comeu.

Com essa só pedindo um Caju bem madurinho
diretamente da Zona de Expansão!!!

A vida imitando a arte em Sergipe

Mais uma vez a vida imita a arte em Sergipe
D’Rey.Tem um prefeito do interior do estado, que
sempre ataca com a sua melhor arma, a “Sedução”

Soube que o belo “Prefeito” não esta mais dando
conta em tantas investidas das “Lolitas” da cidade. E já
tem gente chamando de “Aderbal Pimenta” personagem
do ator Marcos Palmeiras na novela Babilônia da Rede
Globo.

O pior é que sua esposa, a primeira dama da city,
acredita que o seu maridão e prefeito é mesmo um
santo. Pode?

Com essa só encomendando um belo e criativo
artesanato diretamente do interior do estado!!!

Laryssa Silva é o nome da talentosa tatuadora que está em
destaque no Estado. Recentemente Laryssa investiu em mais um
curso aonde vai repassar seus conhecimentos aos seus clientes.

Franklin Wilster

Para suprir o espaço entre as edições da Feirinha Gastrô, os organizadores encurtaram os intervalos do evento e lançam
a versão em miniatura do projeto, porém, com extrema ousadia na escolha dos cardápios. A Mini Feirinha Gastrô será
realizada nos dias 13 e 14 de junho (das 12h às 20h ambos os dias) no Complexo Arena Sport Club (Antigo BNB), na Orla
de Atalaia. Além das maravilhosas receitas, o público terá ainda shows de Djs, quadra de esportes para a criançada e a área
do Paintball, para quem adora aventuras radicais.

Anote aí os nomes dos participantes da nossa Mini Feirinha Gastrô: Tio Maneco, Dona Divina, BBQ 1, Cleiton Camargo,
Blend Burgers, Limão Rosa, Bolo de Xícara, Boteco Arena, Leu Nascimento e Tasca Tosca. Os pratos terão valores de R$5,
R$10 ou R$15 e o acesso ao evento será no valor de R$ 5.

“As pessoas pediam uma continuidade da Feirinha Gastrô oficial, então resolvemos criar um mini evento, que servirá de
ponte entre as próximas ações. Escolhemos o Complexo Arena Sport Club, por se tratar de um espaço grande e muito bem
localizado (Orla de Atalaia), que comporta nossa estrutura e também para oferecer aos nossos visitantes um mix de diversão
e comodidade”, explicou Fredy Franco, um dos quatro organizadores do evento. Para saber mais, segue o evento nas redes
sociais, basta procurar por @feirinhagastro (tanto no Facebook quanto no Instagram).

Agende se,  e compareça neste verdadeiro festival grastronomico !!!

Pequena em estrutura, mas grande em sabores e diversão

Mini Feirinha Gastrô

Um Click
Fashion da
Cassia
Vieira pelas
lentes de
Alessandro
Sagatto e
moda por
Yago Cairu

O blogueiro Yago
Cairu comemora
um ano do seu
muito acessado
site.
www.yagocairu.com.br
Parabéns!
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“Todo sonho é possível desde que a realidade aprove seu pedido”.Wesley D’Amico

O Casamento da Rayanne Martins e Rickardo Brizzolare em Portugal

Maison Christian Dior.
Pura LUXA.Rayanne Martins  merece saborear

esta felicidade.

Este colunista deseja ao belo casal muitas
felicidades nesta nova etapa da vida dos nubentes.!!!

A mais famosa transexual sergipana, radicada em
Milão na Itália,Rayanne Martins  resolveu oficializar a
união civil com o seu amado marido Rickardo Brizzolare
em uma pomposa boda na cidade do Porto em Portugal.
Com um belíssimo e suntuoso vestido assinado por nada
menos que John Galliano da

O Casamento da Rayanne Martins e Rickardo Brizzolare em Portugal

Íntimo & Pessoal:

Saiury Carvalho  miss Sergipe Globo 2015
A belíssima representante sergipana  está causando em Brasília. A
nossa Miss Sergipe Globo 2015, Saiury Carvalho que esteve
participando do concurso Miss Brasil Globo Internacional.
O badalado evento de beleza aconteceu ontem, dia 11 de junho, às
21h , no hotel Nacional.
Que venham as faixas e coroas!!!!

Maxímiliana  Andarade Silva
Empresaria e apresentadora de Tv

Se o mundo acabasse amanhã, minha prioridade seria:  reunir
toda a minha família para um último encontro.

Sexo fora do
relacionamento,
para mim: é
algo que não me
diz respeito

 Dinheiro, sorte
ou
oportunidade?
oportunidades
bem
aproveitadas
podem gerar
muito dinheiro

Meu elixir de
saúde é:  nunca
guardar mágoas,
porque tira o
sono, e dormir é
essencial para
uma boa saúde.

Santo: Imagem
ou fé? não creio
em Santos,
somente Deus e
em seu filho
Jesus Cristo.

 Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta? um amigo verdadeiro
vale milhões

Doce, Salgado, azedo ou amargo? um pouco de cada, na medida
certa

Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como
testemunha de uma vida bem-vivida? cirurgia meu bem, sem
sombra de dúvidas...kkkkkk

Amor, paixão ou puro sexo? amor 

Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer da gula? o
prazer da gula! Adoro!

Adote:
*Botas rasteiras, altas
com cano longo ou
curto, com franjas e ou
no tipo militar

*Lenços, echarpes e
bandanas

*Para as mulheres
penteados com tranças

*Beber bebidas com
álcool acompanhada de
bastante água

*Maquiagem clean,
apenas as áreas dos
olhos marcados

Arquive:
#Produzir look no estilo
caipira (já foi). Somente
para os quadrilheiros
#Pessoas que insistem em
levar crianças para shows.
Festas e espetáculos de
adultos
#Ser convidado, pedir para
confirmar e não da atenção
devida
#Picaretas e oportunistas
em algumas assessorias de
comunicação
#Esquecer o verdadeiro
papel do comunicador
televisivo e deixar que o
precipício da vaidade o
domine

O turismóSlogo Paulo Cesar Oliveira esteve participando de um
importante evento, O 35 ° Congresso Brasileiro de Guias de Turismo
no estado do Mato Grosso. Parabéns só os que tem bagagem

cultural sobrevivem!!!

O meu amigo internacional Eraldo Souza, da um pit stop
em sua concorrida agenda na Europa, para ser mais preciso
em Barcelona na Espanha onde reside, para curtir os festejos
juninos e rever amigos e familiares na Terra de Sergipe D’Rei.
O sofisticado Eraldo chega na próxima sexta-feira dia 19 de
junho. Que seja muito benvindo!!!

O programa Super Recomendo
 caiu no gosto dos sergipanos

O divertido e informativo Programa Super
Recomendo, exibido na TV Cidade no canal 25 da Net ou
através do site www.tvcidadeaju.com.br ,  tem agradado
muitos sergipanos, através da linguagem aberta, dinâmica e
divertida, pela qual são passados os principais assuntos que
interessam aos sergipanos.

Uma sintonia mágica da Apresentadora âncora, Ana
Alves com os seus colegas do programa, Maximiliana
Andrade, Wesley Souza e Diego Britan.

O Programa tem veiculação inédita todos os sábados
às 13 horas, com mais algumas reprises na semana, mas você
também pode conferir no Youtube, onde são postados logo
após a exibição.

Com pautas interessantes passando por
Comportamento, entretenimento, cultura, gastronomia,
decoração, beleza, saúde, moda e entrevistas pra lá de
especiais no quadro “Entrevista Vip”.

Tendo a assinatura do diretor Markos Trolleys e a
produção deste Colunista, e as imagens captadas pelo
repórter cinematográfico Neto Costa, e editado pelo
competente Lôra e suporte logístico da Produtora Estúdio
Três, o Programa Super Recomendo é a melhor
recomendação da Tv Sergipana.

Agende-se e confira!!!

*Foto: Juliano Oliveira Studio
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