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BENEFÍCIO

PARLAMENTAR PROPÕE PARTICIPAÇÃO DOS
EMPREGADOS NOS LUCROS DAS EMPRESAS
Esse acordo é comum nos países desenvolvidos e que visam o melhor para todos

O senador Eduardo Amorim (PSC/SE) ocupou a Tribuna do Senado para defender os trabalhadores com um Projeto de Lei de sua autoria que dispõe sobre a participação dos
trabalhadores nos lucros e resultados das empresas. Segundo ele, visa dar efetividade ao comando constitucional, no que se refere à distribuição de lucros aos trabalhadores e dar efetiva
contribuição para um debate nacional (Página 4A)

Taxistas vão à Câmara de Vereadores
debater sobre transporte clandestino
Incomodados com a clan-

destinidade, taxistas de Ara-
caju se reúnem com os vere-
adores da capital para com-
bater o uso ilegal de     tra-
balhadores com veículos de
passageiros.  A Sessão foi re-
querida pelo vereador Jailton
Santana (PSC) atendendo

solicitação do Sindicato dos
Trabalhadores em Táxis de
Sergipe (Sintax/SE). A  so-
licitação se deu devido o
ajuizamento de ação pública
do Ministério Público, na
Promotoria de Defesa do
Consumidor, para o combate
ao transporte clandestino,

placa cinza, em Aracaju.
“Vejo como mais um marco
importante para esse Legis-
lativo que está aqui sempre
defendendo os interesses de
todo sociedade aracajuana”,
falou o presidente em exercí-
cio da CMA, Jailton Santana.

                     (Página 4A)

Exibição do programa do PT gera um
panelaço nas capitais e Distrito Federal
Em propaganda partidária

gratuita no rádio e na TV na
qual anunciou que vai   ex-
pulsar os militantes condena-
dos pela Justiça, na última
terça-feira  5, o PT foi alvo
de uma nova onda de
panelaço em várias cidades
no País. O ato teve início em

vários bairros do Rio de  Ja-
neiro como Copacabana,
Leme, Lagoa,    Ipanema,
Botafogo, na zona sul, na
Barra da Tijuca e no Recreio
dos Bandeirantes, na zona
oeste. Em Sergipe, o
panelaço e buzinaço aconte-
ceu em vários bairros de

Aracaju, bem como na Orla
da Atalaia, onde incluiu casas,
apartamentos e algumas
faixas em prédios, dizendo
“Basta”. Os sergipanos estão
contra o Governo Dilma e
toda turma do PT, pelo arro-
cho salarial, corrupção e as
mentiras ditas pela presidente
na época de campanha.

                        (Página 4)

Taxistas nas galerias da Câmara de Vereadores acompanhando a sessão Mais uma vez o povo vai às ruas fazer panelaço

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

FINA STAMPAFINA STAMPA

Um clikc da modelo
Andreza Lima

Os Melhores do Mundo no

Teatro Tobias Barreto

Conjunto Augusto Franco completa 33 anos em grande estilo

DIVULGAÇÃO DIVULGAÇÃO



   Raimundo Feitosa
Diretor de jornalismo

GAZETA HOJE FEITOSA EDITORA LTDA.

Rua Dom Bosco, 96 - Cirurgia / Aracaju-SE CEP
49055340

Fones: 3044 - 0783 / 3214 - 5421
 E-mail: contato@gazetahoje.com

Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores, não
necessariamente refletindo a opinião
do Jornal.

CNPJ. 04.864.453.0001-17
    Rubens Barroso
   Diretoria de Arte

DE OLHO

Rodrigo de Carvalho
Diretor ComercialFiliado a Adjori/SE

PÁGINA 2A

Terezinha de Jesus
terezinha@gazetahoje.com

Editorial

Terezinha de Jesus
Diretora Adm e Financeira

GAZETA HOJE  - 9 A 16 DE MAIO 2015

Colaboradores
Múcio Miranda,  Cláudia Meirelles,  Débora

Matos, Cláudio Messias

PT e  o panelaço
Mais uma vez os brasileiros

dizem não para o Partido dos
Trabalhadores (PT), q
ue está envolvido nos escân-
dalos da Petrobrás, depois de
passar pelo mensalão e as úl-
timas mentiras da presidente
Dilma Roussef na campanha
para presidente da Repúbli-
ca, em outubro do ano pas-
sado. Na última terça-feira, 5,
durante o programa do parti-
do, na TV, vinte e dois Esta-

dos e o Distrito Federal fiz-
eram um panelaço, na fala do
ex-presidente Luiz Inácio Lula
da Silva e do presidente do
PT Rui Falcão.

Os brasileiros estão decep-
cionados com o Partido dos
Trabalhadores e seus filiados
a ponto de não querer ouvir
uma palavra sequer dos seus
lideres maiores, principal-
mente o ex-presidente e a
presidente. No dia 8 de

março, também, quando a
presidente Dilma Roussef fa-
zia um pronunciamento na TV,
ocasião das comemorações
do dia da mulher, o povo fez
um        panelaço.

Temendo outros panelaços,
no dia primeiro de maio, dia
do trabalhador, quando é co-
mum o presidente fazer um
pronunciamento para a pop-
ulação, simplesmente Dilma
usou as redes sociais para se

comunicar com os
brasileiros. Foi um fiasco.

O menor Estado da
Federação, Sergipe, também
participou deste panelaço de
terça-feira. A maioria dos
sergipanos votou em Dilma
na última eleição, agora, cer-
ca de 60% da população re-
prova sua administração. Por
isso, que Sergipe sempre
está participando das mani-
festações.

Muita grana
Nem mesmo o descrédito dos políticos fez eles

recuarem da emenda que aumentava o exagerado valor
destinado ao Fundo Partidário que passou de R$ 289 milhões
para R$ 867,5 milhões. Quem apresentou a emenda para
triplicar o valor foi o senador Romero Jucá (PMDB-RR).
Ele disse que esse valor é menor do que o reivindicado pelos
partidos. Eles entendem e querem convencer a população
que essa é uma forma de esvaziar o poder das empresas
privadas nas eleições e de forma clara, porque todo mundo
vai saber como vai ser usado o dinheiro e que todos os
partidos recebem proporcionalmente. Justificam ainda que
o aumento este ano é importante porque o fundo não pode
ficar com o mesmo valor com mais partidos disputando.
Mas precisava tamanho aumento diante das crises financeira
e moral que o país está passando? Não seria uma falta de
respeito com o povo que vai pagar essa mordomia? E não
adianta partidos da oposição criticar, porque é pura
hipocrisia. Com tanta grana, a criação de mais partidos
políticos é inevitável e vai virar um bom negócio.

Só papo

Em papo descontraído um amigo saiu com essa: “O
governador Jackson Barreto tem a solução para os problemas da
segurança em Sergipe. Logo perguntei como? ele disse: é só nomear
o sanador Eduardo Amorim como secretário da Segurança Pública e
o deputado capitão Samuel como comandante da polícia. Eles têm
tudo já esquematizado como fazer. Conhecem como ninguém os
pontos mais críticos e vulneráveis do estado. Disseram que se
passaram 100 dias e o secretário Mendonça Prado não disse para
que veio. Se meu amigo falou sério ou simplesmente estava
brincando não sei, só sei que o deputado e o senador são dois
ferrenhos críticos do secretário Mendonça Prado.

Acidente

Em pronunciamento na
Câmara Municipal de Aracaju, o
vereador Emerson Costa (PT)
disse que no Norte/Nordeste,
Sergipe tem o maior índice de
pessoas que morrem vitimadas
por acidente com motos. O
parlamentar lamenta o elevado
número da violência no trânsito,
a maioria das vítimas com menos
de 30 anos. “Se nós temos o maior
índice de pessoas que vão a óbito
por acidente de moto, nós vamos
ter também o maior índice de
incapacidades, em consequência
desses acidentes”, lastima o Dr.
Emerson.

Povoando

É mesmo pretenciosa essa
turma da política. Ficam
povoando os municípios para seu
próprio domínio (benefício) e o
povo dessas cidades ainda
engole goela abaixo. Exemplos
não faltam e nessas próximas
eleições a ‘coisa vai pegar’. O
deputado federal André Moura
(PSC) dá uma demonstração do
que vai ser. Ele disse que o grupo
político do qual faz parte pode
lançar candidatos próprios nos
quatro municípios da Grande
Aracaju e onde não for possível,
apoiará candidato de outro
partido. O importante é não ficar
de fora. “A gente estranha, mas
política é assim mesmo.

Viu de tudo

Cada vez mais o eleitor se surpreende, apesar de já ter visto de
tudo que podia ver, mesmo assim fica se perguntando o quão a política
é dinâmica: Se desentendem aqui e se entendem ali; apoios que são
naturais; apoios que não causam impacto; apoios que causam
alvoroço; apoios que se desfazem antes mesmo de começar; apoios
duvidosos; apoios que causam problemas; apoios que dão certo;
apoios. Ufa! Quanto apoio.

Em comum

Alguém me perguntou
dia desses o que eu achava do
possível apoio do grupo do
Partido Social Cristão (PSC)
apoiar o ex-prefeito Edvaldo
Nogueira Partido Comunista do
Brasil (PCdoB), e respondi que
era normal, visto que todo
partido tem pelo menos uma
letra em comum na sigla: o P de
partido, ou seja: todos estão na
vala comum e todos já se
apoiaram um dia. Expliquei que
quando se unem para o bem
comum é válida qualquer união.

Insatisfeito

Só para deixar mais claro
o que foi citado nas notinhas
acima, o deputado estadual
capitão Samuel (PSL), líder da
oposição na Assembleia
Legislativa, defende o
lançamento de uma candidatura
própria do seu agrupamento em
Aracaju contra o atual prefeito
João Alves Filho (DEM), grupo
que ele apoiou em 2012. Ele
justifica seu comportamento
dizendo que só teve acesso ao
prefeito nas carreatas quando ia
pedir votos, mas o que tem
pesado mesmo é a falta do
cumprimento daquilo que foi
prometido durante a campanha
para o benefício do povo.

Culpado ou Inocente

O ex-deputado federal
Rogério Carvalho (PT) teve seus
direitos políticos cassados sob a
acusação de improbidade
administrativa à época que era
secretário da Saúde do Estado.
Apesar do desgaste político que
essa ação vai causar, ele está à
vontade e admite que errou, mas
não roubou como muita gente
acha.O motivo da cassação foi o
pagamento de uma conta de
energia, uma multa, que não devia
ter sido paga e não tive a
intenção, disse o atual assessor
especial do ministro da Saúde
Rogério Carvalho.

Tudo por nós

O deputado estadual
Robson Viana (PMDB), na última
eleição para prefeito de Aracaju
queria a união do PMDB com o
DEM. Mesmo não tendo dado
certo essa parceria, ficou claro a
sua torcida para a vitória do atual
prefeito João Alves (DEM). Como
vemos, esse sonho só foi adiado
e agora o deputado vem com tudo
para uma parceria governo e
prefeitura e de lambuja, se o
PMDB não tiver candidato
próprio, e João Alves ir à reeleição,
ele gostaria de ser o candidato a
vice-prefeito na chapa costurada
entre o DEM e PMDB.
Entendemos que tudo é para o
bem da população.

Violações

Em todo o ano passado, 55 casos de violações à liberdade de
expressão foram registrados no Brasil, sendo 15 assassinatos. O
número consta de relatório anual divulgado no dia 3, no Dia Mundial
da Liberdade de Imprensa, pela organização não governamental (ONG)
Artigo 19, que trabalha pelo direito à liberdade de imprensa. Além de
assassinatos, há denúncias de tentativa de homicídio, ameaça de
morte e tortura.

Segundo o relatório Violações à Liberdade de Expressão –
Relatório Anual 2014, o número de casos de violações registrados em
2014 representou um aumento de 15% em relação ao ano anterior,
quando houve 45 ocorrências. Em todos os casos, as pessoas foram
vítimas em função de atividades ligadas à liberdade de expressão,
seja pela publicação de uma matéria, seja pela mobilização de uma
comunidade ou a organização de uma manifestação.

Aprendizagem ao Longo da Vida e Políticas Educativas Europeias
A centralidade crescente da

ideia de aprendizagem ao longo
da vida nas políticas educativas
europeias conduz a que alguns
autores se interroguem sobre até
que ponto estaremos a assistir à
emergência de uma “era de
Aprendizagem ao Longo da Vida”
que contrasta com uma “era de
Educação” que poderá estar em
claro declínio (Tuschling &
Engemann, 2006). Com efeito, “o
protagonismo conceptual e a
apologia actualmente registados
pelas ideias de formação ao longo
da vida e, especialmente, de
aprendizagem ao longo da vida,
não têm precedentes na história
das políticas educativas e, em
geral, das políticas sociais” (Lima,
2003: 130).

Noutros termos, o que
queremos sublinhar é que, ao
nível dos discursos políticos, a
ideia de aprendizagem ao longo
da vida parece ser, de facto, uma
novidade recente. Em nosso
entender, é aliás possível colocar
a hipótese de que esta ideia
constitua, de algum modo, um
novo princípio estruturante do
sector educativo, pelo menos no
plano do discurso e da retórica.

A emergência da
aprendizagem ao longo da vida
como ideia central dos discursos
e políticas educativas - ou seja
como conteúdo das agendas
políticas - é coincidente com a
intensificação do papel da União
Europeia na área das políticas
educativas. Tal intensificação
vem-se sentindo desde o ano
2000 na sequência do Conselho
Europeu de Lisboa no qual se
estabelece uma nova visão
estratégica - “tornar a União
Europeia a sociedade do
conhecimento mais competitiva e
dinâmica, capaz de enfrentar o
crescimento económico com
melhores empregos e uma maior
coesão social” (Estratégia de
Lisboa, Conselho Europeu, 2000)
- que só pode ser alcançada
mediante o investimento
significativo no sector
educativo/formativo.

Nestas condições,
o momento que

actualmente vivemos parece
constituir uma fase inédita (...) as
dinâmicas de europeização e de

constituição de um referencial
global europeu para as políticas
educativas (...) assumem, hoje (...)
uma intensidade, uma amplitude
e profundidade de intervenção
claramente distantes daquelas
que ocorriam há apenas uma
década atrás (Antunes, 2005:
137).

Para outro autor (Nóvoa,
2005), numa perspectiva
convergente, a fase actual de
influência da União Europeia nas
políticas educativas inicia-se com
a Cimeira de Lisboa do ano 2000
e pode ser apelidada de “política
em estado sólido”, no sentido em
que se traduz no estabelecimento
de diferentes programas de acção
que pretendem, claramente,
influenciar as políticas educativas
dos Estados-Membro na área da
educação. Anteriormente, de
acordo com o mesmo autor
(Nóvoa, 2005), as fases de
“política em estado líquido” e
“política em estado gasoso”
distinguem-se pelo marco que
constitui o Tratado de Maastricht
em 1992, pois antes deste as
possibilidades de acção da
Comissão Europeia em matéria de
educação/formação eram
bastante reduzidas e, após o
Tratado, assiste-se a um discurso
recorrente sobre a dimensão
europeia de educação e acentua-
se a produção de numerosos
documentos (do tipo livros
verdes e brancos e declarações)
sem consequências imediatas,
mas influentes na evolução
política europeia em matéria de
educação.

Assim sendo, constata-se
que ao surgir como o principal
lema das políticas educativas
europeias no início do século
XXI, a ideia de aprendizagem ao
longo da vida está presente nas
orientações estratégicas para a
área da educação/formação nos
diversos Estados-Membro. Ainda
que a acção política europeia não
se organize em torno de sanções
e imposições aos diferentes
Estados, verifica-se que através
da discussão e construção
partilhada de diagnósticos,
recomendações e planos de
intervenção, as orientações
europeias acabam por se
constituir como referentes

incontornáveis para cada um
desses Estados. Como afirma
Nóvoa (2005: 214), a “retórica de
Bruxelas sublinha
sistematicamente a ideia de que
«é preciso aprendermos uns com
os outros», favorecendo a
melhoria das políticas nacionais
no que respeita aos objectivos
definidos em comum”. Face a esta
recorrência dos discursos
políticos em torno da
aprendizagem ao longo da vida,
procuramos seguidamente
explicitar os sentidos e
significados que lhe podem ser
atribuídos.

Sentidos e Significados de
Aprendizagem ao Longo da Vida

Como todas as ideias com
uma ampla difusão e
generalização, a ideia de
aprendizagem ao longo da vida
arrisca tornar-se um conceito
polissémico e relativamente opaco
que recobre uma multiplicidade de
sentidos e significados nem
sempre claros e explícitos, pelo
que consideramos necessário
procurar clarificar quais os
fenómenos e situações que
engloba e quais os
entendimentos, muitas vezes
plurais, que encerra.

Assim, importa destacar
desde logo que a centralidade
crescente da ideia de
aprendizagem ao longo da vida
tem vindo, em nosso entender, a
originar uma re-actualização dos
debates e concepções correntes
sobre processos de educação e
aprendizagem. Na verdade,
introduzindo uma perspectiva
histórica, podemos identificar
desde a Antiguidade Grega e
Romana (ver, por exemplo,
Fernández, 2006) referências a
pensadores que encararam os
processos educativos deste
modo abrangente,
simultaneamente, do ponto de
vista dos tempos e espaços em
que se aprende. É que “nunca a
aprendizagem se reduziu à idade
inicial do ser humano. Ainda que
na nossa história mais recente se
tenha identificado a figura social
do estudante com o sector da
população juvenil, isto nem
sempre foi assim e certamente
voltou a deixar de sê-lo, de uma

maneira definitiva, na sociedade
do século XXI”, como sublinha
Fernández (2006: 7).

Com efeito, consideramos
que a emergência,
desenvolvimento e consolidação
dos sistemas educativos du-
rante os séculos XIX e XX
contribuiram para a difusão de
uma visão escolarizada em que
se associa estreitamente
aprendizagem e processos
desenvolvidos no interior dos
sistemas educativos.
Concomitantemente, ao
“transformar a educação em
refém da forma escolar” (Canário,
2003: 203) desvaloriza-se a noção
de que a aprendizagem pode
corresponder a “toda a
oportunidade existente em
qualquer instituição social para
um indivíduo adquirir
conhecimento, ‘skills‘, atitudes,
valores, emoções e crenças no
quadro da sociedade global, bem
como o processo pelo qual cada
indivíduo os adquire” (Jarvis,
2007: 99).

Ora, a ideia de
aprendizagem ao longo da vida,
entendida como um processo
que acontece em diversas fases
do ciclo de vida dos indivíduos
e nos diferentes espaços da sua
existência, significa, justamente,
(re)alargar o âmbito dos
conceitos de educação e
aprendizagem, reconhecendo a
relevância de espaços e tempos
educativos que estão para além
dos espaços e tempos escolares.
Trata-se, afinal, de retomar uma
tradição que incorpora,
designadamente, o Relatório
Fauré publicado pela UNESCO
em 1972, que remetia para os
ideais da Educação Permanente
e que foi considerado um ponto
de viragem no modo como se
concebem os processos
educativos (Canário, 2003; Lima,
2003; Biesta, 2006). Este
documento dava grande relevo
à ideia de que o processo
educativo é coincidente com o
ciclo de vida dos indivíduos,
sendo a construção da pessoa
uma dimensão essencial desse
processo numa visão que alguns
designam de existencialista
(Jarvis, 2007).
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Uma sabedoria impactante que responde às perguntas: Quem somos nós? Por que
nascemos e morremos? Qual o propósito de nossa existência? Então, como esse

ensinamento pode influenciar de maneira prática no nosso dia a dia e trazer
realização e alegria para nossas vidas? Venha conhecer!
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito

Aracaju, Barra dos Coqueiros, Socorro e Itabaiana são alguns
dos municípios sergipanos que enlouquecem alguns políticos. Uns
pelos cofres cada vez mais abarrotados das cidades e outros realmente
querem fazer alguma coisa para melhorar a qualidade de vida das
comunidades. O prestígio político, para alçar voos mais altos, também
conta. É preciso ter muito cuidado na hora do voto. Fazer uma avaliação
correta é imprescindível.

Em Socorro, muita gente não quer meter a cabeça agora. Cautela
e canja de galinha sempre fizeram bem.

O deputado federal Valadares Filho, PSB, ex-deputados federais
e atual secretário de Estado da Segurança Pública, advogado
Mendonça Prado, DEM, e Rogério Carvalho, PT, deputados estaduais
Robson Viana, PMDB, e Ana Lúcia, PT, ex-prefeito Edvaldo Nogueira,
PCdoB, estão na bolsa de apostas para a disputa da sucessão do
engenheiro civil João Alves Filho, DEM. Como este lote é do grupo
do governador Jackson Barreto de Lima, PMDB, o negócio vai ser um
sorteio. Vem a roletrando da política. Vamos esperar quem será o
premiado, para tentar governar a capital dos sergipanos. Se preparem
para o roletrando.

De olho gordo na viúva está o competente deputado federal
Adelson Barreto e a prova disso é a montanha de votos que só cresce
a cada eleição. Mas nem todos gostam da sua atuação. Uma raposa da
política comentava que durante mais de 16 anos de mandato como
vereador por Aracaju e deputado federal, Adelson Barreto, PTB, nunca
apresentou um projeto se quer em benefício dos sergipanos. Ele fica
rico com a miséria do povo, mostrando na tv pessoas para as quais
conseguiu cirurgias e outros benefícios na área da saúde. Estes
benefícios são custeados pelo povo e não sai qualquer coisa do bolso
dele. Mas a culpa é do Estado e dos prefeitos que são omissos e
incompetentes, não revertendo o que arrecadam dos impostos em
benfeitorias. O povo adora vê a miséria de qualquer um e, também,
idolatram aqueles que usam a desgraça dos seus semelhantes, para
crescer na vida. Infelizmente, a política no Brasil não é positiva, por
incapacidade da população, que não sabe avaliar quem realmente
trabalha para ela. Este político lastima que isto sempre vai ocorrer na
política e não culpa Adelson por ser esperto. Se não fosse ele, seria
outro qualquer.

O mesmo político que avalia Adelson Barreto como um
aproveitador da miséria alheia, para subir na vida, fala de outro esperto,
o ex-deputado estadual Gilmar Carvalho. Segundo este político, Gilmar
teve tudo para ser a maior liderança política de Sergipe, mas a ganância,
a loucura para ficar muito rico rapidamente e a prepotência e a doideira
de se achar um Deus, fez com que se perdesse no meio do caminho. A
oportunidade lhe foi dada, para à pratica de querer tudo para si, usando
a desgraceira dos outros, o derrubou. Este rapaz é como se diz no
popular, uma ferida braba, que só come sozinha e não está se tocando
que só vai ficar. Será que ele tem preparação psicológica para enfrentar
o ostracismo político? Indaga o analista. Vamos esperar.

Mas a política tem seus mistérios e nem Satanás consegue
conter os desacertos, por isso que não quer saber de eleição no in-
ferno e lá reina eternamente. Só tem o partido do ferrão e a chapa é
quente, porque a fogueira está sempre acesa, para cozinhar os
malfeitores e amigos do alheio. Uma pena que não se possa mandar os
políticos malandros diretamente para lá, sem direito a volta. A gangue
que pilhou a Petrobras daria o melhor combustível, que poderia ser
complementado com a gangue do mensalão e outros escândalos
menores.

Se uma pesquisa mostra o ex-prefeito Edvaldo Nogueira, PCdoB,
como um dos preferidos na avaliação do eleitorado aracajuano, por
qual a razão dele não conseguiu eleger seu sucessor deputado federal
Valadares Filho? O desgaste do cargo ou incompetência do grupo,
para passar a população que Valadares era o melhor, para dar
continuidade ao trabalho do seu grupo político?

Alguns analistas políticos veem na ascensão de Edvaldo
Nogueira o fato de que o povo gosta de comparar e hoje pode avaliar
a administração de João Alves e observa ser inferior ao que fez o
comunista por Aracaju. Lembram que João sofre o desgaste natural
de quem está no poder e Edvaldo é um franco atirador e agora ninguém
pode dizer que ele é inexperiente, organizador de manifestações, só
para azucrinar o governante. Vamos esperar pela escolha dos
candidatos e as urnas mostrarão o caminho que o povo quer para a
capital dos sergipanos.

Garibalde Mendonça, PMDB, e Robson Viana, PMDB, são os
deputados ligados ao governador Jackson Barreto de Lima, PMDB,
apontados como virtuais pré-candidatos na sucessão de Aracaju, e
correndo por fora, como azarão, apoiada em parte do magistério
estadual e de uns grupos petistas, a deputada estadual Ana Lúcia
Menezes é outra forte personagem neste xadrez político para a
sucessão de Aracaju.

A briga interna do grupo liderado por Jackson Barreto, PMDB,
para saber quem será o ungido do rei, pode ser benéfica para os
adversários, principalmente o deputado federal Adelson Barreto, PTB,
que poderá aterrissar na “Cidade Administrativa do Castelo Branco”,
como o novo reizinho de Aracaju. Sem qualquer experiência com
administração, porque a sua vida política é alicerçada em se aproveitar
da estrutura do Estado, para fazer assistencialismo, Adelson será osso
duro e com chance de ganhar. Pelo menos, segundo alguns analistas,
ele poderá ajeitar muitas pernas, barrigas, doar bengalas e outras coisas
mais que fazem com que o povo o idolatre como salvador da pátria.
Mas e quem cuidará dos problemas estruturantes da capital? Por isso,
que é preciso avaliar bem o que cada um poderá oferecer, para não
arrebentar com os conscientes que querem realmente um administrador
eficiente e sem populismo caro para toda população. Mas se Adelson
der certo? Ai só o homem lá de cima pode dar a resposta.

Na Serra, o bicho pega. Olivier Chagas lidera pesquisa popular
como melhor opção para prefeito de Itabaiana (SE). Edson Passos,
João Patola, Ivoni Lima e Roseli Andrade também aparecem como
opções na enquete feita com eleitores. Liderando a enquete aparece o
advogado Olivier Chagas(PT), que esteve representando os
itabaianenses junto ao poder legislativo e fora, em 2012, candidato a
vice-prefeito na chapa de Luciano Bispo de Lima (PMDB). Crédulos
em uma nova opção, um grande número de internautas aposta que
nenhum dos apontados seja a melhor alternativa, almejando, assim,
uma terceira via. E nessa controvérsia há até quem classifique como
piada o questionamento. O empresário Edson Passos, que aparece em
terceira colocação, é considerado uma indicação de peso, mas acredita-
se que são mínimas as chances de o empreendedor “sair de sua zona
de conforto” e correr o risco. O comerciante João Patola, correligionário
político fiel ao agrupamento de Luciano Bispo, tem os elogios
populares pela lealdade há anos dedicada, mas talvez ainda esteja no
seu momento político para gerir uma prefeitura. Mas e Ivoni, que já
está sendo anunciada por seus assessores como a escolhida? Bem,
se essa informação for verídica, a rejeição, conforme posicionamento
dos internautas, é grande. A vereadora ganha apenas para Roseli
Andrade, que aparece em última colocação no gosto popular. Pelo
menos é o que diz o texto de Iane Góis.

O município que mais desperta a atenção da turma do quanto
mais no bolso, melhor é Barra dos Coqueiros, por conta da arrecadação
cada vez mais crescente. Só Canindé poderá ser comparada a Barra e
lá é outro departamento. Mas muitos querem melhorias para o povo e
outros só pensam em se locupletar, conforme avaliação de muitos
ilhéus.

Conforme algumas lideranças políticas municipais, o
itabaianense Gilmar Carvalho aprendeu a nada e quer se transformar
no salva-vidas da população de Barra dos Coqueiros. Vem
conversando com algumas lideranças políticas, dizem que prometendo
a bóia de salvação do município e outras coisas mais. É o famoso
canto da sereia de um tubarão cabeça-de-bagre disfarçado de peixinho
de decoração de aquário, me garante um ex-candidato a vereador, que
está observando a movimentação política do rapaz, deputado
aposentado, com um gordo salário, enquanto a maioria dos brasileiros,
que garante a sua polpuda vantagem, não tem nem o da farinha e nem
da cebola, que Itabaiana produz. E na Barra, por exemplo, muitos têm
que atravessar a ponte, de pés, porque não sabem nadar e nem tem a
grana da passagem. De ciência certa, este moçoilo tem todo o direito
de mergulhar no tesouro, em que se transformou o município, mas não
se sabe se emergirá com o troféu, que é à faixa de prefeito. Deus
saberá se a Barra merece. Pior do que tá, será o inferno, completa o
político. Juízo meu povo. Chega de errar e levar na cabeça por quatro
anos, acrescenta o ex-candidato, que vem alertando a população con-
tra os aproveitadores que resolveram chegar em bando na Ilha de
Santa Luzia.

De acordo com avaliação de políticos, Adelson Barreto é o único
com chance de vitória em Aracaju, Barra e Socorro. Tá para escolher.

Dinheiro da Barra,  Aracaju e Itabaiana enlouquece
 alguns políticos que se apresentam como salvadores

CONDENADO

Por interferência do
Ministério Público Estadual, o ex-
deputado federal, ex-secretário de
Estado da Saúde e ex-candidato
ao Senado, Rogério Carvalho, PT-
SE, foi condenado pela Justiça e
teve seus direitos políticos
cassados por seis anos. A
decisão é: a) ressarcimento inte-
gral do dano ao erário, no valor
de R$ 44.005,16, solidariamente,
com correção monetária a partir
do efetivo prejuízo (Súmula 43
STJ) e juros de mora na base de
1%(um por cento) ao mês, a partir
do evento danoso(Súmula 54
STJ), considerando este a data de
conclusão do Relatório de
Inspeção Extraordinária do TCE;
b) pagamento de multa civil no
valor correspondente a duas(2)
vezes o valor do dano causado
ao erário, devidamente corrigido
pelo INPC e juros de mora na base
de 1%(um por cento) ao mês, a
contar do efetivo prejuízo, a data
de conclusão do Relatório de
Inspeção Extraordinária do TCE;
c) proibição de contratar com o
Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais
ou creditícios, direta ou
indiretamente, ainda que por
intermédio de pessoa jurídica da
qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos. Claro que
ele vai recorrer, para evitar a
condenação final.

ROGÉRIO

Como é virtual candidato a
Prefeitura de Aracaju, o ex-
deputado federal Rogério
Carvalho não ficará de braços
cruzados e tentará se livrar da
condenação da justiça e não ter
que ficar seis anos de
“quarentena” política. O Brasil é
assim. Não vê a gangue que
pilhou a Petrobras. Está todo
mundo numa boa, porque o tempo
passa, o tempo voa e ninguém
devolve a grana total, mas o povo
se arrebenta pagando um dos
combustíveis mais caros do
mundo, que influencia
diretamente nos preços dos
alimentos, serviços, enfim em
tudo na vida dos brasileiros, que
não roubam.

CRISTO REDENTOR

Se você tem um pouco e
pode doar, então ajude o Lar
Infantil Cristo Redentor, que fica
na Rua São Gonçalo - 717 -. Bairro:
Santos Dumont, em Aracaju.
Telefone para contato: (79) 3245-
2042. Ana Ruth e todas as
crianças assistidas vão agradecer
muito e só Deus é quem poderá
pagar o que você fizer. Não fique
ai parado. Mexa-se a vai ver, como
estará bem feliz.

APOSENTADOS

É cada vez mais difícil para
o Estado pagar em dia
aposentados e pensionistas. O
aporte supera um bilhão de reais
e alguma coisa tem que ser feita,
para evitar o atraso do pagamento
e a quebradeira estatal. Mas como

agir para que ninguém seja
prejudicado. O problema é que o
“bagrinhos” recebem uma
merreca e tem um seleto grupo
que têm proventos de
verdadeiros marajás num país de
pobres aposentados e
pensionistas miseráveis. Este é o
País que vai para frente, mas do
abismo, por conta da ganância de
alguns e irresponsabilidade
administrativa de boa parte, que
dizem defender os pequenos, mas
garante as gordas contas
bancárias dos bafejados pela
sorte. Alguma coisa tem que
mudar. E se você quer denunciar
alguma coisa, não se acanhe,
ligue para mim no 8818-01-10 ou
9916-45-35 e ainda têm os e-mail’s:

diariobrasileiro@bol.com.br,
claudiomessias@ig.com.br,
claudiobotafogomessias@gmail.com,
diariobrasileiro@ig.com.br,
claudiomessias@diariobrasileiro.com.br,
diariobrasileiro@diariobrasileiro.com.br

ELOGIOS

O deputado estadual
Luciano Pimentel (PSB),
destacou a importância para a
população do serviço de
utilidade pública executado pelo
Centro Integrado de Operações
em Segurança Pública do Estado
de Sergipe (Ciosp), que atende a
Aracaju, Barra, Socorro,
Laranjeiras, Itaporanga,
Riachuelo, Santo Amaro e
Maruim. Lembra que foi no ano
de 2009, ainda no Governo de
Marcelo Deda, que a instituição
teve o seu primeiro formato,
concentrando no nº 190,
sucedâneo do antigo Copom –
Centro de Operações Policiais
Militares. Órgão que, com bases
divididas e separadas, atendia às
demandas da Polícia Militar,
Polícia Civil e Corpo de
Bombeiros com os números 190
e 193.

PREMIAÇÃO

Ao tomar conhecimento de
que o deputado federal André
Moura, PSC, foi premiado como
o melhor parlamentar sergipano
de 2014, um sujeito disparou: por
isso que ninguém leva este país
a sério. O cara teve para perder o
mandato por irregularidades nas
eleições, anteriormente, foi
diversas vezes acusado de
atitudes ilegais e ainda é o melhor
de Sergipe. Para ser o pior é
preciso o que? Matar o Papa. Ele
mesmo respondeu.

 URUBU

Há alguns anos, a Câmara
Municipal de Aracaju tinha um
grupo de vereadores que dava
título de cidadão e outras
premiações para gatos e
cachorros. Um gaito, resolveu
tirar uma onda e apresentou um
projeto de título de Cidadão
Aracajuano ao Dr. Urubu. O mais
engraçado é que os famosos edis
aprovaram esta loucura. Só
depois da gozação é que
começaram a se tocar e a farra dos
títulos deu um tempo. Na verdade,
este foi o título mais justo, porque
o urubu é essencial para manter
o equilíbrio e é o gari da natureza.
Uma pena que não tenha a

capacidade de destruir os ladrões
do dinheiro público. Aí, ganharia
o Prêmio Nobel e com muita
justiça. Mas, de repente, não
tivesse mais quem conseguisse
aprovar um título de cidadão.

NÃO CONFIOU

Um experiente e antigo
cabo eleitoral conversava comigo
e garantia que o ex-deputado José
Raimundo Vieira (Mundinho da
Comase), PSL, se arrebentou,
porque não acreditou no trabalho
dos formiguinhas. Ele não
valorizou as lideranças da
periferia de Aracaju e foi no canto
da sereia de alguns tomadores de
grana e por isso se arrebentou,
garantiu. Se ele falou a verdade
ou não, o fato é que Mundinho
não garantiu à sua reeleição.

DEFEITO

Mundinho da Comase tem
um grande defeito: não sabe ser
político profissional. Confia nas
pessoas erradas e quer ajudar a
todos, sendo retribuído por
poucos. Um sujeito me contou
que Mundinho arrumou um cabo
eleitoral que só fazia afastar o
povo e fazer com que algumas
pessoas ficassem com raiva dele.
Foi alertado sobre este
comportamento, mas,
infelizmente, por ter o coração
mole, não deu atenção e se
espetou nas eleições. Tomara que
o “papudo” tenha aprendido a
lição. Lembram-se do personagem
de Chico Anysio, que usava esta
frase: aprendeu papudo. Bento
Carneiro, vampiro brasileiro.

SURPREENDO

O deputado estadual Valmir
Monteiro, PSC, está
surpreendendo como parlamentar
de oposição. Faz as suas críticas
sobre temas importantes e
cobranças ao Governo que

representam a vontade popular.
Madeira neles. Aliás, ele tem
demonstrado uma preocupação
ímpar com a segurança da
população de Lagarto e com os
produtores rurais, apresentando
reivindicações e sugestões, para
diversas regiões. Quem ganha
com isso é a população de
Sergipe

HERDEIRO
Com sinceridade,

honestidade, lealdade e
disposição para ajudar o Estado,
herdadas do avô ex-deputado
Chico Passos e do pai ex-
deputado estadual Antônio
Passos, o jovem bacharel em
Direito, Georgeo Passos, PTC,
surpreende como um grande
tribuno e parlamentar defensor
dos interesses dos sergipanos.
Uma grata surpresa e uma prova
de que nem tudo está perdido e a
renovação na política, mesmo
mínima, está garantida. O melhor
é que com qualidade, porque
malandros e ervas daninhas,
estas sempre brotaram nos
canteiros dos partidos.
Normalmente, crescem rápido e
logo aparecem bem aos olhos do
povão, que adora ser enganado
pelos falsos profetas. Malandro
é esperto mesmo. E otário é zé
mané.

JABÁ
De repente, um novo

fenômeno eleitoral, tipo Rola, que
hoje está desprezado, poderá
surgir nas eleições de 2016. Trata-
se do popular Jabá, que terá como
principal cabo eleitoral um sujeito
com o sugestivo apelido de
pança de zebú. Ele garante que
todo mundo vai comer jabá três
vezes ao dia, durante quatro
anos. Vai ser Jabá de quatro.
Quatro anos amigo. Quem é que
não quer comer Jabá. Mas para
meter o dente no lombo de jabá
terá que votar no homônimo,
garante Barriga, passando a
língua nos lábios, já de água na
boca, antes mesmo de comer jabá.
Em tempo: as áreas de Jabá serão
na Getimana, Japãozinho, Santos
Dumont, Augusto Franco,

Cidade Nova, 18 do Forte,
Palestina, Soledade, Lamarão,
Coqueiral, Matinha, bairro Indus-
trial, Pau Ferro, Porto Dantas e
Santa Maria. Se der certo, Jabá já
ganhou e muita gente vai comer
jabá até se empapuçar e cair por
cima da jabá. Não perca tempo:
vote rápido, Jabá, nosso
candidato e depois vá comendo,
devagarinho, por quatro anos,
até ficar gordinho.

SUBVENÇÃO

O fim das subvenções que
a Assembleia Legislativa dava
para associações por todo o
Estado, “quebrou” as pernas da
maioria dos políticos, que
garantiam milhares de votos,
“alimentando” estas instituições.
Ganha com isso, aqueles que não
têm esses fortes cabos eleitorais.
Resta saber se os presidentes das
entidades continuarão aliados
daqueles políticos que lhes
garantiram uma bela
“aposentadoria”. É a hora de
testar a lealdade e sinceridade.
Será que estas coisas ainda
existem.

VENÂNCIO

Aos poucos o deputado
estadual Venâncio Fonseca, PP,
volta à forma e, em breve, estará
dando trabalho ao colega Fran-
cisco Gualberto, PT, líder do
Governo na Assembleia.
Venâncio faz oposição firme ao
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB.

COMO SERÁ?

A expectativa dos
frequentadores da Assembleia
Legislativa é verem um embate
político entre os amigos Venâncio
Fonseca, PP, e Augusto Bezerra,
DEM. Os dois foram mais

ferrenhos críticos do falecido
governador Marcelo Déda, PT, e
do seu sucessor Jackson Barreto.
Agora com Augusto “leve” nos
ataques ao Governo, vai ser
engraçado. O negócio é esperar
pelo primeiro “assalto” ou round
político na Arena Assembleia.

SAMUEL

Capitão Samuel garante
que não estará ao lado do prefeito
de Aracaju, João Alves Filho,
DEM, nas eleições do próximo
ano. Ele faz oposição ao maior
adversário político de João, que
é o governador Jackson Barreto,
mas não quer está ao lado do seu
aliado nas eleições passadas.
Qual será o mistério desta
estranha atitude do militar, que
virou político profissional.

LEMBRANDO

O deputado capitão Samuel
era aliado de João, quando esteve
derrotou o deputado federal
Valadares Filho, PSB, na disputa
por Aracaju, que era governada
pelo comunista Edvaldo
Nogueira. Samuel se reelegeu no
grupo liderado por João nas
eleições do ano passado e agora
se desliga. Não se sabe se Samuel
quer se firmar como terceira via
política em Sergipe ou tem algo
de bom acontecendo para ele e
que ninguém, até agora, sabe o
que é.
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Eduardo propõe participação dos
empregados no lucro das empresas

DivulgaçãoFina Stampa

Durante pronuncia
mento no Plenário
do Senado, o

senador Eduardo Amorim
(PSC-SE), ratificou o apoio
às Propostas de Pacto pelo
Emprego. Segundo ele, elas
visam apresentar sugestões e
fomentar o debate com o
governo federal, governos
estaduais, Legislativo e com
todos os segmentos empre-
sariais do país, com o objeti-
vo de criar mecanismos que
não lesem nem o trabalhador,
nem o emprego.

Eduardo afirmou que o país
passa por um período de re-

cessão. “Mecanismos pre-
cisam ser criados e, sobretu-
do, colocados em prática
para proteger e recuperar os
índices de emprego e dessa
maneira reaquecer a econo-
mia”, disse.

Segundo o líder do PSC no
Senado, o país precisa de
uma reunião de esforços no
sentido de gerenciar a crise
pela qual passa. “Não é pos-
sível admitir que sejam impos-
tos aos trabalhadores ainda
mais e maiores sacrifícios,
mesmo porque não é da
classe trabalhadora a respon-
sabilidade pelo atual momen-

to de crise”, informou.
Propostas em defesa do

trabalhador
Inserido nesse âmbito, o

senador destacou Projeto de
Lei do Senado, 70/2015, de
sua autoria, que dispõe sobre
a participação dos        tra-
balhadores nos lucros e re-
sultados das empresas. Seg-
undo ele, visa dar efetividade
ao comando constitucional,
no que se refere à distribuição
de lucros aos trabalhadores
e dar efetiva contribuição
para um debate nacional.

Eduardo Amorim disse que
a participação dos        tra-

balhadores nos lucros e re-
sultados das empresas já é
adotada por muitos países,
especialmente na Europa,
mas nunca prosperou no Bra-
sil, apesar de já estar previs-
ta na Constituição de 1946.

 “O proposto do meu PLS
visa contribuir com as medi-
das apoiadas pelo Senado,
para promover e fortalecer as
relações de trabalho no nos-
so país e acredito que a
classe empresarial, que tanto
tem feito pelo crescimento da
nossa nação, compreende
esse momento difícil”, expli-
cou Eduardo.

Senador Eduardo Amorim (PSC/SE)

Câmara discute ações de combate ao transporte clandestino em Aracaju
Em Sessão Especial, realizada

no Plenário da Câmara Municipal
de Aracaju (CMA) na última quar-
ta-feira, 6, os vereadores      de-
bateram ações de combate ao
transporte clandestino em Araca-
ju. A Sessão foi requerida pelo
vereador Jailton Santana (PSC)
atendendo solicitação do Sindi-
cato dos Trabalhadores em Táxis
de Sergipe (Sintax/SE). A solici-
tação se deu devido o ajuizamen-
to de ação pública do Ministério
Público, na Promotoria de Defe-
sa do Consumidor, para o com-
bate ao transporte clandestino,
placa cinza, em Aracaju. “Vejo
como mais um marco importante
para esse Legislativo que está
aqui sempre defendendo os in-
teresses de todo sociedade ara-
cajuana”, falou o presidente em
exercício da CMA, Jailton San-

tana.
 Iniciando os discursos, o vice-

presidente do Sintax, Gerson Fer-
reira da Silva, disse que esses
clandestinos estão na ilegalidade
e fora da lei. “Iniciamos esse tra-
balho de combate ao transporte
ilegal há quinze anos e não é jus-
to que esses irregulares contin-
uem atuando prejudicando os le-
galizados. Nós estamos pedindo
o apoio  ao Poder Judiciário e o
Ministério Público e  também des-
sa Câmara Municipal, concla-
mando a todos e principalmente
aos vereadores para que primem
pelo cumprimento da lei. Os
taxistas legalizados do município
de Aracaju são pais de famílias,
são trabalhadores como os de-
mais e não podem ser penaliza-
dos com esses clandestinos de
placa cinza”, falou Gerson

A secretária Municipal da De-
fesa Social, Georlize Teles falou
ser impossível, à luz da legislação
brasileira, regularizar o sistema
atual. “Não é uma questão de es-
colha, mas de respeitar o que dis-
ciplina a Lei. O problema do
transporte irregular de      pas-
sageiros não está somente no
Santa Maria, porque o problema
também está em outros bairros e
está se proliferando em Aracaju.
Eu sei que o social deve guiar as
questões do homem público, mas
é preciso entender que o proble-
ma é bem maior. Depois que
supostamnete teve a         possi-
bilidade dessa regularização,
houve também uma imensa dis-
seminação do transporte irregu-
lar. Não estou falando de homens
e mulheres que iniciara esse tipo
de serviço, mas na forma

equivocada como vem aconte-
cendo. Sabemos que está haven-
do até uma disseminação de clan-
destinos dos clandestinos, vejam
a gravidade da situação”, frisou.

De acordo com o superinten-
dente Municipal de Transportes
e Trânsito (SMTT), Nelson Fe-
lipe, essa é uma situação que
causa muito transtorno e preocu-
pação. “Enquanto superinten-
dente da SMTT o meu dever é
cumprir a lei e não adianta nin-
guém me pedir para fazer o con-
trário. Queremos ser parceiros
com todos, no sentido de   re-
solver essa situação dentro da
forma da lei. Entendemos que o
transporte público em Aracaju,
não é dos melhores, mas temos
que entender também que não
podemos atropelar a Lei que saiu
dessa Casa Legislativa”, disse.

Sergipe também participa do panelaço na exibição do programa do PT
Em propaganda partidária gra-

tuita no rádio e na TV na qual
anunciou que vai expulsar os
militantes condenados pela
Justiça, na última terça-feira  5, o
PT foi alvo de uma nova onda de
panelaço em várias cidades no
País. O ato teve início em vários
bairros do Rio de Janeiro como
Copacabana, Leme, Lagoa, Ipane-
ma, Botafogo, na zona sul, na
Barra da Tijuca e no Recreio dos
Bandeirantes, na zona oeste.

Em Laranjeiras, também na zona

sul, houve buzinaço e uso   de
fogos de artifício. Já no Grajaú
(zona norte), enquanto um grupo
batia panelas, outros gritavam o
nome do ex-presidente Luiz Iná-
cio lula da Silva.

Em Niterói, na Região Metro-
politana do Rio, também houve
panelaço, no bairro de Icaraí.

Também foram registrados
várias manifestações, incluindo
buzinas, em bairros das regiões
oeste e sul da capital paulista.

O programa durou dez minutos

e exibiu pronunciamentos de Lula
e de outros líderes do PT. A
presidente Dilma Rousseff não
apareceu. O panelaço havia sido
divulgado pelas redes sociais,
para repetir o que já ocorrera em
pelo menos duas outras ocasiões,
quando Dilma discursou na TV.

Ao mesmo tempo em que ocor-
riam as manifestações contrárias
ao governo, nas redes sociais a
#TonaLutaPeloBrasil, de apoio
ao governo Dilma, ficou entre as
mais comentadas na rede social,

com várias mensagens favoráveis
ao governo.

Em Sergipe, o panelaço e buzi-
naço aconteceu em vários bair-
ros de Aracaju, bem como na Orla
da Atalaia, onde incluiu casas,
apartamentos e algumas faixas em
prédios, dizendo “Basta”. Os ser-
gipanos estão contra o Governo
Dilma e toda turma do PT, pelo
arrocho salarial, corrupção e as
mentiras ditas pela presidente na
época de campanha.

*Desde que a Policia Federal começou a investigar a
operação lava-jato que o país passa por um momento
tumultuado em todos os sentidos. A politica partidária mexe
com todos os setores da sociedade. A enxurrada de cor-
rupção, a falta de lealdade, falta de integridade, moral e
ética, levam as pessoas a se envergonharem do país que
vive. O Governo Federal passa por sérios problemas em
sua administração e, praticamente o Brasil está parado. O
Partido dos Trabalhadores que veio para moralizar está
fazendo o pio de sua história. De uma certa forma, os
brasileiros não têm mais respeito pelas autoridades que
eles mesmo colocaram no lugar que se encontram. Por
outro lado, os parlamentares não têm mais o que fazer
para trazer de volta a confiança de um povo, pode-se
dizer sofrido, em todos os sentidos. Prova disso é que
esta semana, no programa eleitoral do PT gerou panelaço.

*Com mais de 60% de reprovação, o Governo Federal
tenta levar o País em banho- maria. Não se tem mais um
projeto que leve a melhora das pessoas. No Congresso
Nacional, os nosso representantes ainda que tentam fazer
algo pelo povo. As medidas que o Governo envia para a
aquela Casa desagrada aos trabalhadores. O presidente
da Câmara do Deputados Federais, Eduardo Cunha
(PMDB) é quem dita as regras. Por outro lado, o presi-
dente do Senado Renan Calheiros, do mesmo partido,
também é o soberano. Enfim, o Governo do PT está per-
dido e não sabe mais o que fazer. O Vice-presidente,
Michel Tamer, do PMDB, é quem coordena a politica do
Governo. Conversa com parlamentares, mas, a cada dia
surge um novo escândalo e ai fica difícil para o diálogo. A
“guerra” agora está por conta do projeto da terceiriza-
ção. Parte da turma do Governo vota a favor e a outra
vota contra. Ninguém entende e povo precisa saber dis-
so.

*Voltando ao panelaço que aconteceu esta semana, está
evidente que o Partido dos Trabalhadores não tem mais
apoio dos brasileiros. Antes, os petistas diziam que era
apenas politica incentivado pela oposição, porque perdeu
as eleições de 2014. Hoje, até a própria presidente  re-
conhece isso, mas, por fora tenta passar uma imagem de
concordância com as manifestações e o panelaço. Os
brasileiros estão amargamente arrependido de ter Dilma
Roussef como presidente. Durante a campanha do ano
passado, a presidente prometeu que não iria mexer nos
direitos dos trabalhadores, pelo contrário, retirou direitos
da previdência e outro mais. Por isso que o povo está
revoltado com o seu Governo. Até no Dia do Trabahador
Dilma não se pronunciou, quebrando um protocolo de
anos, quando o Governo de plantão levava uma mensa-
gem para o trabalhado. O que se planta se colhe. É a lei
da natureza.

MASSACRE
Esta é palavra certa. O

Governo do Estado de Sergipe
vem desrespeitando quem
tanto se door pelo Estado.
Aposentado e pensionistas
foram massacrados mais uma
vez. É que o Governo atrasou
outra vez o pagamento e a
classe teve que pagar as con-
tas com atraso. Além disso, o
tumultuo que criou nos cash.
As contas dos aposentados
vencem no último dia de cada
mês, porém, seus proventos
saíram no primeiro de maio.

O QUE FAZER
O Governo de Sergipe alega

que não tem dinheiro e que o
Estado está quebrado. Porém,
os cargos em comissão são al-
tos e até pensionistas e
aposentados suspeitos desse
privilégio. O site NeNoticias,
levou uma questão que merece
uma análise: “precisasse que
o Governo faça uma lista dos
aposentados e pensionista e
divulgue na imprensa”. É bom
que o Governo seja     trans-
parente. Tire de algum lugar,
mas, prioriza os trabalhadores,
aposentados e pensionistas. O
Ministério Público deve inter-
vir nesta questão.

ROGÉRIO
O ex-deputado federal e pres-

idente do Partido dos     Tra-
balhadores em Sergipe,
Rogério Carvalho, em uma
emissora de rádio, fez várias
críticas ao prefeito de Aracaju,
João Alves Filho. Criticar pode,
mas, pelo menos reconhecer
algo é brilhante é humano.
Porém, politica é assim mesmo,
nunca um adversário politico
reconhece o trabalho do
outro. Comenta-se que
Rogério pretende se candida-
tar a prefeito de Aracaju. Tá ex-
plicado.

PREFEITURA
Por falar em prefeitura, quem

anda animado é o ex-prefeito
de Aracaju, Edvaldo Nogueira

(PC do B), com os resultados
de uma pesquisa sobre
preferência do eleitorado para
a Prefeitura de Aracaju.

PESQUISA
Comenta-se nos bastidores

políticos que um instituto de
pesquisa está fazendo um le-
vantamento com as pessoas
para saber a popularidade do
governador Jackson Barreto.
Os comentários dão conta de
que os dados já foram coleta-
dos e está em poder do institu-
to. Vamos esperar para ver a
veracidade da informação.

SENADOR
O Senador Eduardo Amorim

(PSC/SE) pode se filiar ao
PSDB. Em uma emissora de rá-
dio, o vice-prefeito de Aracaju,
José Carlos Machado (PSDB)
disse que está esperando o
senador de braços abertos. Fa-
lou que não se trata de quem
vai liderar o partido. “Isso a
gente resolve depois, o impor-
tante é a filiação do senador”,
completa Machado.

ITINERANTE
Inovando, a Assembléia

Legislativa de Sergipe realiza
sessões itinerantes nas princi-
pais cidades do interior.      Se-
gundo o assessore de comuni-
cação da Assembléia , Marco
Aurélio, em uma emissora de
rádio, o projeto vai continuar
em mais cidades.

PETISTAS

O jornalista Claudio Humber-
to escreve na sua coluna no
Correio de Sergipe, que os
petistas fogem do plenário para
não votar a medida provisória
665. Ele disse que coube ao líder
do governo na Câmara, José
Guimarães (PT-CE), tentar
“lançar” deputados, governis-
tas, que correram do plenário
para não votar a medida, com
medo de participar de decisão
que elimina direitos trabalhalis-
tas.
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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

Sebrae

Oito dicas para alavancar as
vendas no Dia das Mães

Qualidade no atendimento pode atrair mais clientes e trazer sucesso de
vendas em uma das datas de maior movimento do comércio brasileiro

No segundo domingo de
maio é comemorado o Dia das
Mães. O Sebrae, com o
objetivo de fortalecer e
ampliar as oportunidades dos
pequenos negócios durante
uma das datas mais
movimentadas no comércio
brasileiro, preparou oito dicas
para aumentar as vendas e
movimentar o faturamento dos
empresários.

A analistade da Unidade
de Atendimento Individual da
instituição, Jéssika Tristão,
ressalta que ações e atitudes
relativamente simples dos
empreendedores muitas vezes
acabam aumentando o
faturamento até de forma
involuntária, mas planejamento
e direcionamento são
ferramentas que auxiliam a
alavancar as vendas. “É
importante planejar
previamente para obter os
melhores resultados possíveis
com as datas comemorativas.
Algumas dessas datas
especiais chegam a ser
responsáveis por mais de 30%
do faturamento da empresa”,
afirma

Confira as oito dicas
para ampliar as vendas do seu
negócio no Dia das Mães:

1) Organize sua loja.
Evite barreiras físicas que
dificultem a circulação ou a
visualização dos produtos,
verifique se as portas são
amplas e se a entrada da loja
está livre, garanta também a
acessibilidade de cadeiras de
rodas e/ou carrinhos de bebê.

2) Invista na
comunicação visual do
negócio. O ambiente para o
cliente realizar as compras
deve ser agradável,
proporcione conforto,
temperatura adequada,
aromatização, decoração
temática e iluminação.
Lembre-se que caso o
ambiente tenha sonorização,
que seja agradável a todos os
gostos.

3) Faça propaganda do

seu negócio. É necessário que
o empreendedor entend aque
não é necessário investir muito
para fazer propaganda. Há
ações de baixo custo ou até
mesmo de custo zero. Explore
as redes sociais e abuse da
criatividade, envolvendo-se
com comunidades, divulgação
boca a boca, distribuição de
folhetos, utilização de faixas,
serviços de som e outdoor
móvel, como carros.

4) Ofereça promoções.
O consumidor que mantém a
empresa. Logo, nada mais
justo do que ter bons
descontos. Pode ser um frete
mais barato ou desconto em
produtos ou serviços
específicos. O importante é
mostrar ao cliente que ele está
pagando menos.

5) Escute seu cliente.
No Dia das Mães, abra ainda
mais o canal de comunicação
entre a empresa e o cliente.
Escute o que ele deseja, suas
reclamações, sugestões e
elogios. E trace um plano de
ação para pôr em prática as
melhorias sugeridas por ele.
Saber as necessidades e
expectativas de seus clientes,
pode ser um fator que facilita
a comercialização de
algum(ns) determinado(s)
produto(s).

6) Treinamento de
equipe. Se você tem um
pequeno negócio, não será tão
difícil deixar sua equipe bem

preparada para atender.
Conhecer o produto ou serviço
oferecido e saber lidar com
clientes são atitudes
fundamentais. Lembre-se que
mesmo quando um cliente vai
até seu estabelecimento para
olhar alguma promoção, o
bom atendimento pode fazer
a diferença para que uma
compra efetiva aconteça no
momento, que sua empresa
seja indicada para outros
clientes ou mesmo para as
compras futuras dele.

7) Fique de olho na
concorrência. Seja no
concorrente similar ou maior
que você, que fornece um
serviço ou produto igual ou
semelhante ao da sua
empresa, fique atento ao que
está acontecendo no mercado
e quais as necessidades ou
desejos do cliente. Assim você
tem mais chances de atender.
Mas, lembre-se de ser sempre
fiel aos seus valores e aos do
seu negócio.

8) Não tenha medo.
Inove sempre que possível.
Mesmo que sua empresa
trabalhe com um produto ou
serviço de sucesso, sempre
existe a possibilidade de inovar
e atender outras expectativas,
desejos e números. E quando
se trata de datas
comemorativas, inovar pode
ser um diferencial para se
destacar.

(vieirasuel@yahoo.com.br)

SUELY
Rubens Barroso

barrosorubens@yahoo.com.br

O designer gráfico, Gilson
Santos e sua namorada Kyely
Tamires de Souza, que faz
aniversário no próximo dia 13,
nossos parabéns antecipados.

Minha tia-mãe: Vicentina Pitangueira
Você nunca foi de muito riso, mas como sorrir pra vida, se pra

você a vida nunca sorriu? Mesmo assim, havia lá dentro de você,
uma forma de ser toda especial... era mestra de nos fazer rir, com seu
humor negro e seco... Carinho! Não lembro jamais de ter recebido
de você e nem tão pouco de eu ter-lhe oferecido, pois, como você,
nunca aprendi a dar e receber ternura! Como oferecer algo que não
nos foi passado? A vida nos tornou assim: carinhosas por dentro!
Cuidando uns dos outros, naquilo que sempre nos foi e nos é dado
cuidar...

Recordo-me quando criança, colocava os barquinhos de
papel, que você mesma me ensinou a fazer, na enxurrada que corria
na porta de nossa rua, e, você vez por outra, me observava
levantando a vista das costuras que fazia para a igreja:
paramentos, batinas, ornamentos e outras coisas que,
voluntariamente, costurava para o tabernáculo, onde por anos a fio
deu o máximo que pôde de sua vida! Dos prazeres mundanos,
desconheceu todos! Seu lazer e prazer, era tocar o órgao da igreja,
cantar no coro, juntamente, com seu pai: Antonio Vila Nova e sua
irmã de alma e minha tia por escolha: Lúcia Sales, que na mesma
proporção, dedicou-se aos trabalhos da igreja. Sua paixão era
coordenar as “Filhas de Maria”, (a Pia União), foi diretora da
Cruzadinha, presidente do Apostolado do Coração de Jesus,
dedicando-se sempre a essa gente, como se fosse uma família que
necessita de cuidados dobrados. Enfim, você foi uma boa
“servidora da igreja.”

A edificação da Diocese em Estância devemos todos
agradecer a você e tantos outros que, foi de porta em porta
pedindo ajuda para que a mesma fosse fundada! E em decorrência
disso, você foi homenageada com o troféu que diz:

“Jubileu de Ouro Diocesano de 1960 a 2010
A Vicentina Pitangueira Menezes em reconhecimento pelos

seus esforços na edificação da Diocese de Estância.”
Mas que você, já com a saúde comprometida, não mais teve o

direito de desfrutar, porém, motivo de honra para todos nós.
Você: alma nobre e abdicada! Renunciou de todos seus

direitos para dedicar-se à nossa família! Cuidando dos seus pais e
dezenas de sobrinhos que, por certo, tiravam-lhe o sossego do
sono, por não saber onde buscar recursos para sustentar tantos
“filhos” que lhe foram jogados nas costas! Sobrinhos de verdade e
“sobrinhos” de mentira... mas você não nos deixou passar
necessidades maiores. Você abriu mão de construir uma família
própria, por saber que nós necessitávamos de apoio. E, todos os
dias, quando chegávamos da escola, a comida estava pronta à
mesa, nos esperando para alimentar nossas vidas sofridas, com a
falta de nossos verdadeiros pais, mas que você, os substituiu à sua
maneira e da melhor forma possível!

Lembro-me quando trovejava ou quando alguem conhecido
falecia, eu dormia grudada ao seu corpo, para ter a certeza de que
havia alguem ali comigo, me protegendo! Por certo isso lhe
incomodava, mas que, pacientemente, você entendia os meus
medos de criança e que eu, por certo, sentia falta da minha mãe real!
Mãe que eu não conheci.

Aparentemente, não era pessoa de muito agrado, mas era
assim seu jeito de ser. Não tinha um só inimigo! Todos gostavam
dePituta - como era conhecida. E, talvez, pelo seu caráter,
personalidade íntegra, simplicidade e dedicação ao próximo,
construiu um buquê de amigos. Buquê esse que, dia 11 de abril de
2015, serviu para ornamentar seu funeral. Estava lá todos, se
fazendo presente, naquele instante de partida, naquele momento de
saudade! E, tenho certeza, que ao ser recebida pelos anjos, você -
Vicentina Pitangueira - foi muito bem recepcionada pelos seus pais,
avós, irmãos, sobrinhos, parentes e amigos já desencarnados.
Quanto a nós que aqui ainda ficamos, creia, estamos sentindo de
você, uma saudade incomensurável.

Descanse em paz, minha tia-mãe, e, que Deus lhe recompense
por tudo de bom que nos proporcionou cá na terra.

AnamariaPItangueira

AMARGA SAUDADE

Se de ti
amarga
é a saudade
Doce é a recordação
que o espírito
alimenta!
suave é a lágrima
que beijando a terra
cai...
na solitude
eterna
que o sonho
fertiliza!
Canção branda
(Ninando o espírito)
no amargo momento...
(de partida!)
enriquecendo o solo
da afetuosa lembrança
que a minh’alma
fortifica...
Anamaria Pitangueira
(Para Cecília Pitangueira,
in memoriam - 03.01.2015)

Presidente da Segrase visita presidente da ABIO
O presidente da

Empresa de Serviços Gráficos
de Sergipe - Segrase, Paulo
Sergio Araujo Santos, esteve
recentemente , em Salvador,
com o presidente da Imprensa
Oficial da Bahia e presidente
da Associação Brasileira de
Imprensas Oficiais do Brasil
— ABIO, Luiz Gonzaga
Fraga de Andrade.

No encontro, Paulo
Sergio — acompanhado do
diretor Industrial da Segrase,
Milton Alves - intensificou
entendimentos de parcerias
nos campos editorial e
tecnológico entre as
imprensas oficiais de Sergipe
e da Bahia. “”Tivemos a
oportunidade de conhecer as
publicações da Empresa
Gráfica da Bahia - Egba, seu
parque gráfico, a tecnologia
empregada, além de outros
serviços que eles realizam,
como o acervo digital””,
detalhou Paulo Sergio.

O encontro estimulou a
troca de ideias e visou
fortalecer a política da
Editora Diário Oficial do
Estado de Sergipe. “”Nossa
visão é que nossa parte edi-
torial continue crescendo. A
Edise é a estrada para a
divulgação da criação literária
de Sergipe e neste aspecto
não podemos nos distanciar.
A política de apoio ao
escritor sergipano vai
continuar”, destacou.

Paulo Sergio ouviu de
Luiz Gonzaga explanação

sobre o funcionamento e a
importância da Abio no
tocante a defesa da
transparência de atos
institucionais e a relação que
existe entre as imprensas
oficiais de cada estado. “A
política da Abio é de
fortalecimentos das
imprensas oficiais, por se sa-
ber que cada informação
publicada num Diário Oficial
se trata de uma verdade,
mantendo-se o sentimento de
segurança e transparência
absoluta”, explicou o
presidente da Abio.

Milton Alves, diretor Industrial (E) Paulo Sergio Araujo Santos, presidente
da Segrase(C) Luiz Gonzaga Fraga de Andrade, presidente da ABIO.(D)

Empreendedores poderão
participar de eventos tecnológicos
Capacitações serão gratuitas realizadas no Auditório do SEBRAE.

Empreendedores ser
gipanos terão opor
tunidade de partici-

par de seis palestras tec-
nológicas realizadas no
período de 12 a 21 de maio
no Auditório do SEBRAE,
todas a partir das 8h da man-
hã. A proposta é estimular os
empreendimentos a investir
em inovação e tecnologia
como diferencial competitivo
no mercado.

Para Emanoel Sobral, su-
perintendente do SEBRAE,
investir em capacitação é
sempre a melhor alternativa
para quem quer ser bem
sucedido no mundo empre-
sarial. “São palestras com
foco em preparar ainda mais
o empresário para gerir o seu
negócio, afinal, inovar não é
exclusividade somente das

grandes empresas. Muitas
vezes a inovação passa por
pequenos detalhes, como na
mudança de um layout, cri-
ação de um portal de vendas
pela internet, mudança na
configuração de um módulo
de processo de produção,
redução de custos com des-
perdícios, enfim, pequenos
ajustes que podem fazer uma
grande diferença no lucro fi-
nal do empreendimento”,
destaca o superintendente.

Os temas abordados du-
rante os eventos tecnológicos
serão A Vitrine que Vende
(dia 12), Congelamento de
Alimentos (dia 13),    Forta-
lecimento do Mercado
Moveleiro Local (dia 14),
Métodos de Ensino Interati-
vo (dia 19), Layout para
Loja de Construção Civil (dia

20), Marketing para o Seg-
mento de Saúde (dia 21).

As palestras são direciona-
das para empresas dos seg-
mentos têxtil e confecção,
alimentos e bebidas, madeira
e móveis, educação,
construção civil e saúde.
“Além das palestras, todos os
dias após os eventos aconte-
cerão exposições de fornece-
dores específicos de cada
segmento”, explica a gerente
do SEBRAE, Ana Teresa.

Informações e inscrições na
Unidade de Soluções Em-
presarias do SEBRAE, tele-
fones (79) 2106-7710 e
2106-7725, email
tecnologia.sebrae@se.sebrae.com.br
, portal
www.se.sebrae.com.br e
www.se.agenciasebrae.com.br
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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

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,  para
o período da quaresma que se
aproxima.

Defensor Público na sua Comunidade
Cerca de 25 defensores públicos e 20 servidores da Defensoria Pública do Estado estarão

realizando atendimento à população hipossuficiente do Bairro  17 de Março, em Aracaju, no
sábado dia 9, das 8h30 às 17h. A população poderá solucionar questões ligadas à saúde,
consumidor, moradia, direitos humanos, entre outras.

A coluna parabeniza o governador Jackson Bar-
reto pela passagem do seu aniversário, comemo-
rado dia 6, desejando saúde plena, felicidades, paz
e sucessos.

A jovem competente servidora da De-
fensoria Pública, Tissiana Carvalho,
comemorou mais uma primavera nesta
quinta-feira, 7. Parabéns recheados de
saúde e muita paz amiga.

Turismo é foco de investimentos em Sergipe
Nos últimos anos, o turismo vem se destacando como um dos principais geradores de

emprego no estado, movimentando mais de 50 setores da economia. Segundo informações
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e
Emprego, foram gerados no setor, de janeiro a novembro de 2013, 1835 novos postos de
trabalho em Sergipe, colocando o turismo como o segundo maior gerador de empregos no
estado, perdendo apenas para a construção civil. Somente o Banco do Nordeste investiu nos
últimos três anos mais de R$ 64 milhões no setor de turismo em Sergipe, com mais de 600
operações realizadas. Só no primeiro quadrimestre de 2015, o banco já contratou 70 novas
operações. A atividade de maior destaque foi a de hotelaria, totalizando mais de R$ 48 mil-
hões investidos no estado. Atualmente, Sergipe possui 92 meios de hospedagem, conforme o
Sistema de Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas.

Dia das Mães O Boticário I

 A vida de toda mulher ganha significado especial quando se torna
mãe. Junto com o bebê, nasce o amor incondicional que vai acompan-
há-los para o resto da vida – o sentimento mais lindo e precioso que
pode existir. Daí veio a inspiração para O Boticário celebrar o dia das
Mães. A principal novidade, Glamour Amour, materializa a preciosidade
desse sentimento em uma fragrância marcante e inovadora que desta-
ca o lado mais feminino e pleno da mãe. De família olfativa  floriental
amadeirada, tem acordes florais, envolvidos por notas aveludadas e
acolhedoras de vanilla, sândalo e  caramelo. Um shower gel e um
creme hidratante com a mesma fragrância da novidade também são
lançamentos para a data. Os produtos      potencializam a perfumação
e são ideais para compor kits, tornando o presente completo e ainda
mais exclusivo.

Dia das Mães O Boticário II

       A pérola que inspirou O Boticário a criar a fragrância também
está representada nos produtos. O frasco da edição limitada de
Glamour Amour traz, em sua volta, um acessório que simula pérolas,
que pode ser retirado e utilizado como pulseira. Os lançamentos já
estão disponíveis nas lojas, revendedoras e e-commerce de O
Boticário, em edição limitada.

Dia das Mães O Boticário III
         Alternativas excelentes para agradar o consumidor que apre-

cia outras marcas consagradas de O Boticário, os kits presentes de
Dia das Mães seguem o conceito da data: “Precioso é ter alguém
como você”. Charmoso e exclusivo é o Kit Lily que vem com Lily Eau
de Parfum, creme acetinado e creme para mãos na mesma fragrância –
este último desenvolvido especialmente para a data.  Floratta é uma
marca que conquista mulheres há anos, por isso, não poderia faltar
nesta importante data comemorativa. O kit da marca chega com a
fragrância Floratta Cerejeira em Flor, creme para o corpo, sabonete em
barra em formato de flor e flaconete com amostra do sucesso Floratta
in Blue.

Dia das Mães O Boticário IV

Alternativas excelentes para agradar o consumidor que aprecia
outras marcas consagradas de O Boticário, os kits presentes de Dia
das Mães seguem o conceito da data: “Precioso é ter alguém como
você”. Charmoso e exclusivo é o Kit Lily que vem com Lily Eau de
Parfum, creme acetinado e creme para mãos na mesma fragrância –
este último desenvolvido especialmente para a data.  Floratta é uma
marca que conquista mulheres há anos, por isso, não poderia faltar
nesta importante data comemorativa. O kit da marca chega com a
fragrância Floratta Cerejeira em Flor, creme para o corpo, sabonete em
barra em formato de flor e flaconete com amostra do sucesso Floratta
in Blue.  O Kit Thaty Sucessos traz três edições da colônia que se
tornou uma das marcas mais conhecidas e amadas de O Boticário e até
hoje conquista gerações.  Outro presente para agradar as mães é o Kit
Accordes, que tem fragrância, óleo corporal e duas novidades exclu-
sivas: o hair mist para cabelos, com fórmula leve, suave e que não
deixa os fios oleosos; e um porta-celular e documentos feito em mate-
rial sintético, na cor cobre metalizado.

Presentes ainda mais
completos

  Dois acessórios exclusivos
foram lançados em edição limita-
da para o Dia das Mães. Para pre-
sentear de forma inovadora, um
colar perfumado é lançado para a
data. Para que sinta sua fragrân-
cia favorita junto com você, bas-
ta borrifar algumas gotas na peça
de cerâmica no interior do pin-
gente. O acessório é vazado, para
exalar a fragrância, e é feito em
metal brilhante, seguindo tendên-
cias internacionais.

Outra novidade é a nécessaire
exclusiva para o Dia das Mães.
De cor dourada e efeito peroliza-
do, o produto pode ser usado
tanto dentro da bolsa como em
viagens. O produto também é in-
dicado para montar kits pre-
senteáveis com itens de maquia-
gem, perfumaria e cuidados pes-
soais.

Encontro

Registro do encontro do casal
Carlos Roberto Batista e Fabiana
Ferreira com o amigo e compadre
Thiago Santos.
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“A música oferece à alma uma verdadeira cultura íntima e deve fazer parte da educação do povo”.François Guizot

Adote:
*Cuecas tipo  boxer em
rendas

*Calça branca com
jaqueta jeans para
ambos os sexos

*Batom em tons de
nude

*Óculos Ray-Ban no
estilo aviador

*Lenços, bandanas,
echarpes e cachecol

Arquive:
#Estampa em animal
prints (Dê um tempo)

#Usar sapato tipo
mocassim com meia
#Excessos de

bijouterias e
penduricalhos

#Viver pedindo roupas
emprestadas

#Assessora de
imprensa que realiza
trabalhos gratuitos,
apenas por amizade

Concurso de Miss Sergipe Truncado

Mais um capitulo da novela “Picaretas de Sergipe D’Rey”,
desta vez sobre um certame de beleza acontecido recentemente,
envolvendo o nome da Rede Bandeirantes, com direito a nota
negativa em site de rede nacional.Um  dublê de produtor com
cara de “santinho” se envolveu em suborno para eleger um
candidata do interior do estado. Até membros do corpo de jurado,
não gostaram  das atitudes “Suspeitas” do tal organizador
picareta e desceu o verbo em redes sociais. Resumo da òpera,
quando o tal estilista viu que não tinha saída, elegeu a  verdadeira
candidata que merecia a coroa e cetro, mas já era tarde. Soube
que rola por aí um “Audio” com todas as transações “ilicitas’ do
tal “Moço’

Com essa só pedindo uma caixa de “óleo de peroba” para
bronzear a carinha dos picaretas de plantão!!

Neste sábado, dia 09 de maio a partir das 15 horas no
Bar Berl Mar, na Praia de Arauana, na |Rod. José Sarney,
próximo ao Paraty,  acontece mais uma cena eletrônica
sergipana “Vooar Espirito Livre Festa Vagalume”.

No line up um arsenal de DJ’s com varias vertentes de
ritmos e batitas, colocando os notívagos para ferverem na
pista.

Se você gosta da musica eletrônica, não fique de fora,
adquira logo o seu passaporte pra a alegria.

Uma realização da Brasil Filmes Produtora & Eventos
Ingressos na Mr. Kitsch No Shopping Jardins(3217-

9576) e na Colcci no Shopping RioMar.(3211-5107)
Mais informações: (79) 3246-0110

Vooar Espirito Livre Festa Vagalume
no próximo dia 09 de maio

Os Melhores do Mundo apresentam
‘Notícias Populares’ em Aracaju

A Companhia de teatro comemora 20 anos de carreira
e o espetáculo será apresentado em duas sessões no
próximo domingo dia 10 de maio, a primeira as partir
das 18 horas e as segunda a  partir das 20 horas no
Teatro Tobias Barreto.
A Companhia de Comédia ‘Os Melhores do Mundo’ está
de volta a Aracaju e vai se apresentar com o espetáculo
‘Notícias Populares’ com o elenco formado pelos atores
Adriana Nunes, Adriano Siri , Jovane Nunes, Ricardo Pipo,
Victor Leal e Welder Rodrigues.
‘Notícias Populares’ é uma dos grandes sucessos do grupo
que está de volta aos palcos em comemoração ao aniversário
de duas décadas da companhia. ‘Hermanoteu na Terra de
Godah’ também já esteve em cartaz em Aracaju e foi aprovado
pelo público que esgotou a bilheteria.

‘Notícias Populares’ traz para o palco uma série de esquetes
alguns dos mais explosivos do repertório da Cia. de Comédia
Os Melhores do Mundo – que transforma em humor qualquer
lance do nosso dia-a-dia. Fatos corriqueiros, histórias
dramáticas, personalidades, entretenimento, política e tudo
mais que couber num palco-jornal.

Ingressos
Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro
por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia). Outras informações
através do número (79) 3179-1490.
Imperdível!!

“A Inter-Cell  é uma empresa especializada em
Assistência Técnica para celulares, notebooks e
computadores. Além disso, disponibiliza diversos
acessórios para você diversificar o seu celular. Bacana
não é? A equipe da InterCell é de alta qualidade
capacitada para melhor atender. Problemas com seu
telefone móvel? InterCell é a solução”

 Inter-Cell 
 Rua Lagarto, 238 Centro - Aracaju/SE
(79)  3224-6888

A empresária Cinthia Dória esbanja charme e
simpatia em seus registros pessoais. A mesma é
proprietária da Auto Escola Stop Car situada na
travessa trinta e um de Março, n° 29 - Bairro
Jabotiana e anuncia que a promoção continua para
categoria B, onde você leva um amigo e ganha
10% de desconto. 

A new top Andreza Lima clickada pelas lentes de
Alessandro Sagatto e produção por Yago Cairu.

Dia das mães inesquecível I

Que tal aproveitar o próximo domingo para viver
momentos únicos ao lado do seu primeiro e maior amor?
Neste Dia das Mães, o Shopping Jardins compartilha boas
ideias e ajuda você a proporcionar experiências ímpares a
estas mulheres especiais. A dica é acariciá-las com
demonstrações de afeto desde as primeiras horas deste 10
de maio. Comece o dia mimando a mamãe com um café da
manhã pra lá de agradável. Ela vai amar! O primeiro passo é
criar um ambiente belo e aconchegante e, neste cenário, não
podem faltar flores para acolhê-la com muito carinho. Na
13ª Mostra de Orquídeas que acontece na Praça de Eventos
2 do Shopping Jardins, você encontra belos exemplares desta
que é uma das espécies ornamentais mais apreciadas em todo
o mundo.

A feira fica em cartaz até o próximo domingo, 10.
 

Dia das mães inesquecível II

Para dar um charme todo especial à mesa, o Jardins brinda
você com uma promoção encantadora. Até o dia 10, suas
compras podem valer uma bela louça colecionável. Cada R$
350 em compras, realizadas nas lojas do shopping a partir do
dia 25 de abril, dá direito a um gracioso prato de porcelana.
São quatro modelos para você ambientar a mesa em homenagem
à mamãe. Vale lembrar que o posto de trocas fica ao lado da
portaria D, próximo à Riachuelo. E para inspirar você na
ambientação, o centro de compras preparou duas sugestões
de mesas decoradas que têm agradado em cheio as mamães
de todos os estilos. Nos cenários, os destaques ficam por conta
das charmosas louças do Shopping Jardins, do requintado
mobiliário Home Design e dos delicados acessórios A Italiana.
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“A fé é uma conquista difícil, que exige combates diários para ser mantida”. Paulo Coelho

Íntimo & Pessoal:

O objetivo do Vera
Buffet é encantar tanto ao
cliente quanto aos seus
convidados. Para isso, o Buf-
fet trata cada evento em sua
especialidade e oferece
acompanhamento em todas
as etapas da produção –
desde a confecção do
orçamento até o período que
sucede a realização do
evento. Nos cursos de
atualização e treinamento
internos, ministrados aos
profissionais do buffet, o
atendimento é o conteúdo
fundamental.

Outro item responsável
pelo sucesso do Vera Buf-
fet é sua imagem, que foi
consolidada ao longo dos 26
anos de tradição. Nesses
longos anos de Tradição e
excelência realizando sonhos
na Arte de Bem Receber, os

Vera Buffet a Grife do seu paladar

obstáculos e desafios foram
muitos e nossos esforços
recompensados com a Sub-
lime satisfação de desfrutar-
mos dos sorrisos e da
felicidade estampados no
rosto de cada cliente atendido
nessa maravilhosa Jornada.

Hoje, fazer um evento
no Buffet significa aliar
conceitos de sofisticação e
requinte à imagem do produto
ou serviço do cliente, e nada
melhor para ampliar o
impacto de um evento que
associá-lo a uma marca já
reconhecida por seu alto
padrão de qualidade.

No Vera Buffet o
cliente vai encontrar a aliança
perfeita entre qualidade,
sofisticação e requinte.

Os Cardápios  são
elaborados com Carinho,

Dedicação, Experiência e
Competência de uma
Empresa que realiza Eventos
há 23 anos. Cardápios
Personalizados para cada
tipo de Evento. Para que
assim possamos dar um toque
diferenciado e sofisticado no
seu Evento.

Cada evento – seja
festa, congresso, workshop,
promoção, reunião
empresarial ou apresentação
de campanha – ganha um
preparo especial, pois
acreditamos que existe um
tempero único para cada
paladar. O acompanhamento,
entretanto, é sempre o mais
alto padrão de qualidade.

Esperamos por você.
Em nossos estoques, não
faltam disposição e empenho
para atender a todas as suas
expectativas.

O Atendimento do
Vera Buffet é o principal
segredo de nosso Sucesso.
Este item é rigorosamente
cuidado pela Empresa e o
Vera Buffet orgulha-se de
seus Funcionários e de seus
Serviços.

Na hora de
encomendar seus deliciosos
e sofisticados doces e
salgados, passe no Vera Buf-
fet ou ligue e marque a sua
hora.

Vera Buffet  - Serviço
de buffet e encomendas
diárias

Rua Dr. Bezerra de
Menezes, 187  Bairro Coroa
do Meio

Aracaju (SE) (79)
3222-2823 / 9904-2883

Vi_buffet@yahoo.com.br

 João  Paulo Castro
Consultor de moda e estilo

Se o mundo acabasse amanhã, minha prioridade
seria… A minha
prioridade seria
viver até o último
minuto com
minha família.
Passei uma vida
inteira com meus
amigos, seria o
momento de
aproveitar minha
família, que tenho
a visto pouco
ultimamente.

 Sexo fora
d o
relacionamento,
para mim… É
igual a fast-food:
você come e,
após se saciar,
pensa na próxima refeição. É banal. Não é algo que curto
fazer, mas não condeno quem prefira assim.

 Dinheiro, sorte ou oportunidade? Oportunidade.
Não acredito que o dinheiro seja tudo, assim como não
acredito em sorte, mas em Deus. Acredito que, se tiver
oportunidade e Deus, você conquista espaços.

Meu elixir de saúde é... Sorrir é o melhor remédio, a
felicidade é meu melhor elixir. Gosto de praia de manhã, tomar
banho de sol e beber muita água.

Santo: Imagem ou fé? Ninguém é integralmente santo.
As pessoas podem ter um lado bom, ou não, pois muitos
ainda tem malicia, preconceitos ou estão preocupados com o
que a sociedade pode pensar deles.

 Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta? Uma
amizade verdadeira, sem dúvidas. Não se pode ser feliz apenas
com o dinheiro. É bem melhor ter alguém que se possa contar,
independente da situação financeira.

Doce, Salgado, azedo ou amargo? Salgado.

Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo
como testemunha de uma vida bem-vivida? Depende da
marca (risos). Não teria coragem de fazer uma cirurgia plástica
por medo, principalmente, da cirurgia e do pós cirúrgico.

Amor, paixão ou puro sexo? Amor. Acho que o amor
é uma construção duradora. A paixão fica entre o sexo e o
amor, é coisa de momento, desejo, vontade. É um sentimento
louco. O amor é a base de tudo.

Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer
da gula? Por que me privaria do prazer da gula, de vez em
quando? (risos) Não sou uma pessoa tão saudável, mas acho
super válido usar e abusar de uma dieta de vez em quando,
se for a vontade da pessoa.

O modelo Ney Nascimento encontra se nos preparativos
de books e material para enfrentar a sua carreira
internacional. Parabéns, mais um modelo sergipano em
rumo a conquistas de peças publicitárias e passarelas além
Brasil!!

Um click da carismática Mayara Aragão,
estudante de administração da Estácio de Sá –
FASE e colaboradora como agente de
Certificação Digital da Segrase. Pura LUXA!!!


