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Esquerda vence as eleições, mas vai
enfrentar um Congresso de direita

Com uma diferença de pouco mais de 2%, o regime ideológico volta a governar o Brasil
Apenas em média de 2% a mais nos votos válidos em todo o Brasil, o Partido dos Trabalhadores (PT) volta a governar a Nação Brasileira. É o contorno do socialista a frente de mais de

200 milhões de brasileiros. O Nordeste foi quem garantiu a volta do PT, com uma boa margem de votos. Luis Inácio Lula da Silva ganhou em todos os Estados nordestinos. O presidente Jair
Bolsonaro (PL) perdeu, apesar de ter visitado e feito alguns benefícios para o Nordeste, a exemplo de construir rodovias e fazer a transposição do Rio São Francisco. (Página (4A)
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Fábio Mitidieri vai
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Governador eleito, Fábio Mitidieri

Manifestantes vão às ruas em todo o
Brasil contra o resultado das urnas
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Desafio para o próximo governador de Sergipe
O próximo governador de

Sergipe, Fábio Mitidieri
(PSD), tem a missão de con-
tinuar governando o menor
Estado da Federação com
inteligência. A maioria do
povo sergipano confiou a ele
um mandato de 4 anos. Os
problemas de Sergipe são
muitos, mas, para o território
pequeno, fica fácil de resol-
ver. O governador Belivaldo
Chagas deixa o cargo, segun-
do ele, do dever cumprido.
Disse que chegou para resol-
ver, porém, não foi possível
deliberar tudo.

O funcionário público
amargou vários anos de sa-
lários atrasados, sem remu-
neração e ainda tendo seu
décimo terceiro salário par-
celado em 12 vezes. Foi um
martírio para o servidor. Além
disso, o próprio Belivaldo
Chagas, tirou e colocou de
volta o desconto dos aposen-
tados e pensionistas, quando
fez a reforma previdenciária.
Tudo isso para arrecadar
mais para o Estado. Hoje, o
servidor recebe antes da data
e ainda tem o seu décimo ter-
ceiro pago de uma só vez,

dividido em datas de aniver-
sário.

Fábio Mitidieri deve pagar
uma dívida que o Governo
tem com o magistério. Até
agora, o governador
Belivaldo Chagas não paga o
piso salarial dos professores,
e deixa para o próximo go-
vernador resolver esta ques-
tão com o Sindicato dos Pro-
fessores do Estado de
Sergipe (Sintese). Reajuste
salarial é outro problema que
Fábio deve resolver.

Durante a pandemia, com
a chegada de recursos do

Governo Federal para tratar
a doença, o Estado de
Sergipe começou a reorgani-
zar suas contas. Foi aí que o
governador Belivaldo Chagas
ajustou os cálculos. Ainda
existem muitos buracos em
algumas estradas. Enfim, o
desafio para o governador
eleito é muito grande. Vamos
aguardar o trabalho do novo
Governo de Sergipe. Nós, da
Gazeta Hoje, desejamos
uma boa gestão, para o bem
de todos.

Conflitos internos e falta de investimentos em setores essenciais
afetam a economia brasileira a curto e longo prazos

DivulgaçãoPara o professor Luciano
Nakabashi, elementos como a
falta de investimentos em edu-
cação de qualidade e em saú-
de, somados a conflitos de uma
sociedade dividida e instável,
que geram desconfiança nos
investidores, afetam direta-
mente a economia.

O descaso em relação a po-
líticas educacionais e com as
questões na área da saúde, ele-
mentos que afetam diretamen-
te a economia e a sociedade
brasileiras a longo prazo, são
os fatores mais preocupantes
do atual governo, segundo o
professor Luciano Nakabashi.

Na coluna Reflexão Econô-
mica desta semana, o profes-
sor explica que foram vários
os problemas que surgiram,
principalmente na pandemia,
mas também cita como
preocupante a falta de vigilân-
cia em alguns momentos e até
incentivo ao desmatamento da
Amazônia e de outras regiões.
“Também preocupa a questão
da ideologia, a narrativa de
convencer as pessoas de uma
forma que gera bastante atri-
to e com isso percebemos uma
sociedade mais dividida e mais
propensa a atos de violência.”

O professor cita o exemplo
do ex-deputado Roberto
Jefferson [na semana do dia
23/10 atirou em policiais fede-
rais com fuzil] e considera gra-
ve o ocorrido. “Esse fato pode
estar vinculado a essa divisão
da sociedade e ao
engajamento do presidente na
questão do armamento. Vári-
os estudos mostram que o ar-
mamento gera mais violência
e não menos violência.”

Para Nakabashi, para redu-
zir a violência o único cami-
nho é melhorar a distribuição
de renda e, para isso, é neces-
sário investir em educação e
saúde, elementos essenciais
para a melhoria da produtivi-
dade do trabalho. “Países que
tiveram sucesso e hoje são
desenvolvidos investiram nas
pessoas, via acesso à saúde e,
principalmente, em educação
de qualidade.”

O professor cita o acesso à
moradia, com condições razo-
áveis, boa alimentação e
vestimentas como parte do in-
vestimento na saúde das pes-
soas e lembra que a Consti-
tuição de 1988 prevê o aces-
so ao sistema de saúde no
País, mas que é preciso políti-
cas públicas que melhorem a
eficiência do sistema educa-
cional e do sistema de saúde

no Brasil.
Nakabashi enfatiza que to-

das as medidas e políticas ne-
cessárias para melhorar a qua-
lidade vida e a produtividade
no Brasil passam pelo investi-
mento em educação de quali-
dade e que o descaso do atual
governo com esse fator
impacta atualmente, mas tam-
bém terá reflexos a longo pra-
zo. “Foi um desastre a condu-
ção do fechamento das esco-
las durante a fase crítica da
pandemia. O Brasil foi um dos
países onde as escolas fica-
ram mais tempo fechadas e
com as crianças com acesso
precário ao ensino remoto.”
Para o professor, os mais po-
bres foram os que mais sofre-
ram com essa falta de acesso
e, geralmente, também com
lares desestruturados, foram
os que tiveram menos suporte

da família. “Não só o aprendi-
zado foi prejudicado, mas tam-
bém o psicológico e esse ce-
nário vai impactar no merca-
do de trabalho dessas crian-
ças, quando se tornarem adul-
tos.”

Sobre o desmatamento, o
professor lembra que ele afe-
ta o próprio ciclo de chuvas no
Centro-Oeste do País, o que
tem efeito sobre a produtivi-
dade do agronegócio. “Além
disso, essa questão também
tem levado alguns países a
restringirem a importação de
produtos brasileiros.”

A própria instabilidade e di-
visão da sociedade, diz o pro-
fessor, com os conflitos, “aca-
bam afetando o social e o eco-
nômico, pois reduzem investi-
mentos e afetam negativa-
mente o País.”

Mensagem da primeira dama
Dois dias após os resultados das eleições no Brasil, quando

a esquerda venceu o pleito no segundo turno, a primeira dama,
Michelle Bolsonaro, grava um áudio e envia para seus
apoiadores. Ela disse que já sabia do resultado, porque Deus
havia falado com ela e teve a confirmação um dia antes das
eleições. Falou que era a permissão de Deus essa
consequência, para o povo saber que Ele é o soberano.

Michelle falou que Deus permitiu, para que o povo dEle
reconhecesse a sua falha, quando não orou mais. Contou que
muitos da direita, se envolveram com a esquerda e trocaram
farpas nas redes sociais e saíram às ruas para defender seu
candidato. Poderia fazer isso sim, mas, também, seguido de
orações.

A primeira dama disse que não adianta agora menosprezar
o povo da esquerda, porque eles são filhos de Deus também.
Esse povo da esquerda, precisa colher o que plantou, para
que reconheça a decisão errada que tomou, “mas isso, cabe
a Deus e não a nós desejar o pior para eles”.

“Verás que o filho teu não foge à luta, mas, é lutar com
armas espirituais. Se algo de pior tiver de acontecer, é da
parte do Senhor. Isso é momentaneamente, porque vem o
escape, uma palavra de Deus. O povo tem que se humilhar e
orar. Deus já está permitindo que algo de pior aconteça pela
escolha errada. Empresas estão sendo saqueadas, banheiros
invadidos por pessoas de sexos opostos”, comenta Michelle
no seu áudio.

Ela disse que Deus deu esta oportunidade para a esquerda
vê que errou na sua escolha e que clame ao Todo Poderoso.
“Este povo decidiu por um governo corrupto, momentanea-
mente, e que vão pagar por isso. Muitos já estão
arrependidos”.

DIVULGAÇÃO

Michelle Bolsonaro

PROTESTO
Dois dias após as eleições,

os apoiadores de Bolsonaro
vão às ruas protestar contra
o resultado das eleições. Eles
não aceitam a maneira como
se deu o pleito. Cobram do
Superior Tribunal Federal
(STF) uma posição e dizem
através das faixas que foi

negado o voto impresso e,
com isso, fica suspeita o re-
sultado das eleições. Outras
faixas diziam que “não acei-
tam um corrupto no Gover-
no”. A manifestação foi paci-
fica em todo o Brasil. Isso dá
um tom de como vai ser a
oposição do povo contra o
Governo da esquerda.

IMPORTÂNCIA
Dois Estados importantes

ficaram nas mãos da direita;
São Paulo com Tarciso de
Freitas e Minas Gerais, com
Romeu Zema. Dois maiores
colégios eleitorais do País
respectivamente. Numa com-
posição futura, pode sair dai
o próximo candidato a presi-
dente da República. Contu-
do, Jair Bolsonaro caiu nas
graças da metade da popu-
lação.

DIVIDIDO
Realmente, o país está dividido. Metade esquerda e meta-

de direita dos votos válidos. Contudo, uma boa parcela da
população não votou por entender que, nenhum nem outro
serve para governar o Brasil. O tempo vai dizer se o povo
brasileiro escolheu certo o candidato para dirigir os destinos
da Nação.

FÁBIO MITIDIERI
O governador eleito de

Sergipe, Fábio Mitidieri
(PSD) já está montando a sua
equipe de trabalho. Há co-
mentários de que ele vai exo-
nerar todos os petistas que
têm cargos em comissão.
Exemplo disso é a Fundação
Estadual da Saúde (Funesa),
cabide de emprego petista.
Em outras secretarias tam-
bém Fábio vai tirar a turma
do PT. Fábio Mitidieri
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito
Bolsonaro e as gangs familiar e de amigos
são livres de dezenas de crimes cometidos
Brasileiros sensatos e não robotizados, fanatizados,
imbecializados, idiotizados ou abestalhados, espera que o
senhor Jair Messias Bolsonaro, seus filhos senador Flávio
Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro, vereador
Carlos Bolsonaro e o aprendiz de esperto Jair Renan
Bolsonaro sejam julgados por tudo que fizeram de errado e
tiraram do povo brasileiro.
Nesta lista devem ser excluídos Michelle Bolsonaro, Ana
Cristina Bolsonaro e Rogéria Bolsonaro, mulher e ex-mulheres
do corrupto confesso Jair, que chegou a dizer que o dinheiro
chegava para ele em caixas de sapato e ele calça 42
Alguns dos crimes confessos de Bolsonaro, como sonegar
impostos, pedido de propina e atraso na compra das vacinas,
que poderiam ter evitado a morte de mais de 400 mil
brasileiros, conforme dizem os especialistas.
Outro crime grave foi com relação a vacinação de crianças,
uma vez que ele dizia que ainda não tinha morrido crianças
suficientes que justificasse a compra da vacina.
Bolsonaro e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fizeram
um plebiscito, para que brasileiros leigos dissessem se as
crianças devem ou não morrer. E só isto seria o suficiente
para colocá-los na cadeia.
Com esta turma não podemos esquecer de Fabrício Queiroz,
do ex-ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro e seus
comparsas Gilmar Santos e Arilton Moura.
O engavetador, também, nomeado Procurador Geral da
República, Augusto Aras, também deve pagar por sua
cumplicidade nos crimes de Bolsonaro, Ricardo Sales e tantos
outros da equipe do chefe.
O que se apurou na CPI da Covid no Senado, até agora, por
culpa e obra do senhor Augusto Aras, não teve punição para
os criminosos e centenas de milhares de famílias choram a
perda dos seus “ente queridos” e por aqueles que ficaram
inutilizados. Empresários, médicos, policiais, políticos e outros
têm que ser punido. Não só a justiça de Deus é o suficiente.
Só para avivar a memória, coloco esta matéria : Prefeitos
reiteram que pastor pedia propina em dinheiro e até em ouro
para obter verba no MEC.
Prefeitos foram chamados à Comissão de Educação do
Senado após denúncias de que pastores teriam influenciado
ações do ministério. Três prefeitos afirmaram durante audiência
no Senado, que um pastor cobrava propina em dinheiro, ouro
e até por meio da compra de bíblias para conseguir liberar
verbas no Ministério da Educação.
Conforme os relatos, as cobranças de propina partiam do
pastor Arilton Moura. Segundo os prefeitos, ele também
ajudava a viabilizar reuniões no MEC com o então ministro
Milton Ribeiro e com o presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da
Ponte.
O pastor Gilmar Santos também foi citado entre os
participantes das conversas. Os dois tinham trânsito livre no
MEC (leia mais abaixo).
O g1 tentava localizar o pastor Arilton Moura até a última
atualização desta reportagem. Gilmar Santos nega
envolvimento em irregularidades e diz que não influenciou
decisões do ministério.
A audiência foi organizada pela Comissão de Educação do
Senado. Os prefeitos foram chamados a prestar depoimento
após denunciarem a suposta atuação de pastores em recursos
do MEC.
As cobranças se davam em troca da construção de escolas e
creches, disseram os prefeitos. Eles reforçaram ainda que,
após a negativa do pagamento de propina, a verba para as
obras não foi empenhada.
Em 22 de março, se tornou conhecida uma gravação na qual
o então ministro da Educação, Milton Ribeiro, dizia a prefeitos
que, a pedido do presidente Jair Bolsonaro, repassava verba
a municípios indicados por pastores. O episódio levou à
demissão de Milton Ribeiro.
Prefeito diz no Senado que pastor cobrou 1 kg de ouro para
repasses do MEC
Um quilo de ouro- De acordo com o prefeito de Luís
Domingues (MA), Gilberto Braga, em 7 de abril do ano
passado, ele foi a Brasília para participar de uma reunião no
Ministério da Educação.
O objetivo do encontro seria discutir obras inacabadas
vinculadas à pasta. Após a reunião, disse Braga, o pastor
Arilton Moura convidou os prefeitos para um almoço e cobrou
um quilo de ouro em trocar de conseguir recursos do MEC.
“Até então, eu não conhecia o ministro da Educação. O pastor
estava, sim, sentado à mesa na hora da palestra no MEC e,
em seguida, nós fomos para esse almoço. E, lá nesse almoço,
que não estava o ministro, só estavam os dois pastores, tinha
uma faixa de uns 20 a 30 prefeitos. Ele virou para mim e disse:
‘Cadê suas demandas?’. E ele falou rapidamente: ‘Você vai
me arrumar os 15 mil para eu protocolar as demandas e depois
que o recurso tiver empenhado, depois, como a sua região é
de mineração, vai me trazer 1 quilo de ouro’. Eu não disse
nem que sim nem que não, me afastei da mesa e fui almoçar”,
acrescentou Gilberto Braga.
Ainda durante a audiência no Senado, o prefeito de Luís
Domingues disse que a conversa foi “aberta” e que todos que
estavam à mesa ouviram.
“Então, eu acredito que ele tenha feito várias propostas para
outras pessoas”, disse Gilberto Braga.
Pastores ligados ao MEC teriam pedido dinheiro e ouro a
prefeitos; saiba quem é quem. Pedidos de R$ 15 mil a R$ 40
mil- Ainda durante a audiência da Comissão de Educação do
Senado, o prefeito de Boa Esperança do Sul (SP), José Manoel
de Souza, reiterou que o pastor Arilton Moura pediu R$ 40
mil de propina, também para conseguir a liberação de recursos
no MEC.
“O Arilton perguntou: ‘Você sabe muito bem como funciona,
né? O Brasil é muito grande, não dá para ajudar todos os
municípios. Mas eu consigo te ajudar com uma escola

profissionalizante. Eu faço um ofício agora, chamo a Nely
você assina um ofício, coloco no sistema e, em contrapartida
você deposita R$ 40 mil na conta da igreja evangélica’”, relatou
o prefeito.
Já o prefeito de Bonfinópolis (GO), Kelton Pinheiro, relatou
que, antes de conseguir uma reunião com Milton Ribeiro no
MEC, foi abordado por uma pessoa desconhecida que dizia
que o pastor Gilmar Santos queria conhecê-lo e propôs um
encontro na sede da igreja.
Segundo Kelton, o encontro aconteceu em março do ano
passado, em Goiânia, e teve a participação do pastor Arilton
Na ocasião, contou, Arilton afirmou que tinha um “cana
interessante” em Brasília e que o então ministro era “nosso
irmão de fé”.
Ele afirmou ainda que Arilton, na sequência, pediu uma
“contribuição” para a igreja por meio da compra de mil bíblias
cada uma no valor de R$ 50. O prefeito disse que negou
comprar o material e, dez dias depois, teve uma reunião com
Milton Ribeiro, ao lado do presidente do FNDE, dos pastores
e de outros prefeitos.
Após a reunião no MEC, disse o prefeito goiano, os pastores
convidaram os prefeitos que estavam no encontro para um
almoço.
“Foi quando veio o pastor Arilton e me abordou de forma
abrupta e direta: vi o seu ofício para uma escola de 12 salas
Essa escola deve custar uns R$ 7 milhões. Mas é o seguinte
eu preciso de R$ 15 mil na minha mão hoje, você faz uma
transferência para a minha conta, porque esse negócio de para
depois não cola comigo, porque vocês políticos são malandros
não têm palavras, se não pegar antes, depois não paga
ninguém”, relatou o prefeito, que diz ter saído do restaurante
logo em seguida.
Outros dois prefeitos – Helder Aragão, de Anajatuba (MA)
e Calvet Filho, de Rosário (MA) – prestaram depoimento
Os dois negaram ter presenciado qualquer cobrança de
propina. Por outro lado, eles disseram que, diferentemente
dos outros, conseguiram a liberação de recursos na pasta.
Calvet Filho relatou ainda que, em janeiro deste ano, teve
uma reunião no apartamento de Ribeiro para pedir a liberação
de recursos. Após o pleito, cerca de R$ 15 milhões foram
empenhados para a construção de escolas e creches. Segundo
ele, não houve outros participantes do encontro. O prefeito
disse conhecer os pastores Gilmar e Arilton apenas para
“agendas missionárias”.
‘Gabinete paralelo’- Os pastores Arilton Moura e Gilmar
Santos integravam, segundo as denúncias dos prefeitos, o
chamado “gabinete paralelo” do MEC, tendo trânsito livre na
pasta e exercendo influência sobre a destinação de verbas da
pasta e também sobre a agenda do então ministro Milton
Ribeiro.
Quando o áudio de Milton Ribeiro se tornou conhecido
Gilmar Santos divulgou uma nota na qual negou envolvimento
com qualquer ato ilícito ligado ao Ministério da Educação.
Afirmou ainda não fazer parte do chamado “gabinete paralelo”
e negou ter atuado em qualquer “ato de corrupção”
acrescentando não exercer influência sobre a pasta ou sobre
Milton Ribeiro.
Todos têm que ir para cadeia, inclusive delegados da PF que
agiram a mando do Mito e do ministro da Justiça, delegado
da PL Anderson Torres. Não esquecer ai dos pastores Silas
Malafaia, André Valadão, Valdomiro Santiago, R.R. Soares
Edir Macedo, Marcos Feliciano e tantos outros que
contribuíram com fake News e cometeram crimes, a exemplo
do que é proibido pela legislação eleitoral. E levem a Damares
Alves, que deve descer da goiabeira e ser a cozinheira do
presídio. E pastores bandidos, a começar por Milton Ribeiro
são da cota de Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro
nascida na Ceilândia, no dia  22 de março de 1982,é a atua
primeira-dama do Brasil desde 2019, sendo a terceira esposa
do 38.° Presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. A lista
é grande e não pode esquecer Eduardo Pazuello, que
comemorava mortes com churrascada e ao invés de levar
respiradores para o Amazonas, estava procurando sacos
pretos, para colocar os corpos, como revela em gravação
com a sua ex-esposa
Andreia Barbosa.
Não podemos esquecer que o diretor geral da PRF,   é parte
importante do golpe que Bolsonaro tenta.
Não podemos esquecer das ações criminosas sob as ordens
do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal Silvine
Vasques. As operações de intimidação e atraso de eleitores
foram realizadas pelo menos até o início da tarde do dia 30
quando então um encontro presencial entre Moraes e Vasques
pôs fim ao impasse. Apesar do grande prejuízo causado a
milhares de eleitores, Alexandre de Moraes preferiu colocar
panos quentes no assunto, e logo fez uma declaração
afirmando que as operações não haviam prejudicado ninguém
que não havia qualquer motivo para punição e que o pleito
seguiria normalmente. Silvinei Vasques entendeu o recado
podia cometer crimes contra a democracia que nada lhe
aconteceria.
E foi o que se deu. Com a derrota de Bolsonaro nas urnas
caminhoneiros de todo o país, alucinados pelas fake news
dos grupos de whats app, começaram bloqueios de estradas
em diversas regiões, exigindo intervenção militar e o não
reconhecimento do resultado eleitoral. Novamente, a Polícia
Rodoviária Federal assumiu uma posição golpista e
antidemocrática. Começaram a circular pela internet dezenas
de vídeos com a colaboração entre policiais rodoviários e
caminhoneiros golpistas: “Estamos com vocês”, “Quais são
as suas orientações?”, “Precisamos aguentar por mais 72
horas”. Essas são algumas das falas de policiais rodoviários
aos supostos manifestantes registradas nos vídeos que circulam
pela rede. Um verdadeiro conluio entre uma força armada
que deveria ser uma instituição de Estado e fanáticos
bolsonaristas que querem o caos e a destruição do país.

ESTE É LULA
Eu vivi num quarto e cozinha, que
tinha 13 pessoas morando. Esta
lembrança de Lula (foto) estará
sempre presente, para que possa
trabalhar pensando nos milhões de
brasileiros passando fome e sem
chances de ir além.
PRESO
Jair Messias Bolsonaro, PP-RJ, fará
de tudo para sair preso do Palácio
do Planalto, para se tornar um mito
e forçar a tomada do poder, usando
o povo. Ele sabe que será preso por
tantos crimes que vem cometendo
há mais de 30 anos e nada mais lógico
do que sair em cana e tumultuar o
país.
DITATORIAL
Jair Bolsonaro sonha em ser ditador
do Brasil e usa a Polícia Rodoviária
Federal para tumultuar o país. Nem
Hitler faria tanta maldade, de forma
genial. A PRF tentou impedir que
eleitores de Lula votassem e deu
guarida aos baderneiros, que dizem
representar os caminhoneiros. Estes
bloqueios prejudicaram a economia
e colocaram em risco a vida de
milhares de brasileiros, por conta da
retenção de remédios e insumos para
fabricação de vacinas, que salvam
vida.
 FÁBIO
O deputado federal Fábio Cruz
Mitidieri, PSD, que já foi vereador e
secretário municipal de Aracaju,
mostrou que união é fundamental e
faturou o Governo de Sergipe, para
espanto de muita gente.
POLÍTICOS
Fábio Mitidieri é filho do querido
médico BOTAFOGUENSE ex-
deputado estadual Luiz Antônio
Mitidieri e de Sônia Maria Cruz
Mitidieri e irmão da biomédica e
advogada deputada reeleita Maísa
Cruz Mitidieri
 QUEM É?
Ele incendeia o país, com as suas
práticas criminosas, inclusive
insuflando caminhoneiros para
acabar com a economia brasileira,
acabando com o direito de ir e vir e
ele sai dos esgotos das redes sociais,
do bueiro do capeta das redes
sociais, obedecendo o lema fascista
Deus, Pátria, Família e Liberdade.
Quem é ele?
 DUAS VITÓRIAS
O presidente da Assembléia
Legislativa, Luciano Bispo, PSD,
garantiu a reeleição e derrotou seu
adversário político em Itabaiana, o
ex-prefeito Valmir dos Santos Costa
(Valmir de Francisquinho), que não
conseguiu disputar o governo do
Estado e apoiou o senador Rogério
Carvalho, PT.
ZEZINHO
O deputado estadual Zézinho Sobral,
mais uma vez, acertou na bola sete,
candidato a vice na chapa de Fábio
Mitidieri. Ele é filho do saudoso
deputado estadual e ex-prefeito de
Laranjeiras, José Sobral, o Zé das
Negas, e da ex-prefeita  de
Laranjeiras, Yione Sobral.
BELIVALDO
O governador Belivaldo Chagas
(foto), PSD, mostrou que aprendeu
muito com os seus ex-professores
ex-senador Antônio Carlos Valadares
e ex-governador Jackson Barreto de
Lima. Os dois se uniram contra o
Galeguinho, que rompeu com eles e
perderam as eleições para a sucessão
estadual.
CARTÃO MAIS
O deputado Georgeo Passos
(Cidadania) defende o retorno à
pauta do Projeto de Lei, de autoria
do Executivo, que cria o Cartão Mais
Inclusão. Trata-se de um benefício
para as mulheres vít imas de
violência. O projeto precisa de uma
melhoria, porque diz que a mulher
que já estiver em outro programa do
Governo do Estado não poderá fazer
parte do Cartão Mais. Algo que a
gente pode melhorar a sua redação”,
afirmou. O parlamentar falou que
acha injusta essa proibição já que
alguns dos programas são de caráter
eventual e temporário.

 PRIMEIRO EMPREGO
A Plataforma Coletivo Jovem,
programa do Instituto Coca-Cola
Brasil, em parceria com a Solar Coca-
Cola, está com inscrições abertas
para o novo ciclo de capacitação
online e gratuita de jovens ao
primeiro emprego. Nesta nova fase,
o programa tem como objetivo
capacitar 2 mil jovens em Sergipe. O
projeto promove o Coletivo Online,
curso 100% digital que pretende
proporcionar oportunidades para o
ingresso de jovens no mercado de
trabalho.
CIDADANIA
Quer ser abençoado e não pagar um
centavo para Deus, como cobram os
pilantras, que dizem falar em nome
de Jesus, ouça de segunda a sexta-
feira, das 6h às 8h, na FM 106.3 e
através da radiofmcidadadania.com,
o programa mais abençoado, com
orações e participação dos padres
Reginaldo Manzott i e Júlio
Lancellotti, Chico Xavier e outros e
mais Vale do Amanhecer,  religiões
afros, futebol quarentão com
Fransuar Moura, aposentados e
pensionistas com Durval Andrade e
outros.
OS FEDERAIS
A Câmara Federal receberá oito
deputados federais eleitos por
Sergipe, nas Eleições realizadas neste
domingo, 02. Do total, dois foram
reeleitos e continuam na Casa
Legislativa nacional para mais quatro
anos de mandato. Os deputados
eleitos e reeleitos tomam posse no
dia 1º de fevereiro de 2023. Conheça
o representante dos sergipanos na
Câmara Federal. Nosso time: Yandra
de André (União Brasil), com
131.471 votos: Natural de Aracaju,
nasceu em 25 de abril de 1994. Ela é
advogada. Este é o seu primeiro
cargo eletivo. Foi eleita por QP.
MAIS
Ícaro de Valmir (PL), com 75.912
votos: Natural de Itabaiana, nasceu
em 10 de abril de 2001. Este é o seu
primeiro cargo eletivo. Foi eleito por
QP. Fabio Reis (PSD), com 75.848
votos:
Natural de Lagarto, nasceu em 15 de
abril de 1977. Foi eleito deputado
federal em 2014, 2018 e 2022, por
Quociente Partidário (QP).
Gustinho Ribeiro (Republicanos),
com 71.831 votos: natural de
Aracaju, nasceu em 16 de fevereiro
de 1982. Foi eleito vereador de
Lagarto em 2008, deputado estadual
em 2010, por média, e 2014, por QP,
e deputado federal em 2018 e 2022,
por QP. Rodrigo Valadares (União
Brasil), com 49.696 votos: Natural
de Aracaju, nasceu em 06 de agosto
de 1989. Foi eleito deputado estadual
em 2018, por QP, e deputado federal
em 2022, por média. Thiago de
Joaldo (PP), com 45.698 votos:
Natural de São Paulo, nasceu em 20
de junho de 1982. Ele é advogado.
Este é o seu primeiro cargo eletivo.
Foi eleito por média. Delegada
Katarina (PSD), com 38.135 votos:
Natural de Aracaju, nasceu em 05 de
outubro de 1973. Ela é advogada. Foi
eleita vice-prefeita de Aracaju em
2020 e deputada federal em 2022 por
média. Delegado André David
(Republicanos), com 31.597 votos:
Natural de Aracaju, nasceu em 29 de
setembro de 1973. Ele é Servidor
Público Estadual. Este é o seu
primeiro cargo eletivo. Foi eleito por
média.
ESTADUAIS
Estes são os deputados estaduais
eleitos em Sergipe: Cristiano
Cavalcante (União Brasil): 45.314
votos; Dra Lidiane Lucena
(Republicanos): 37.332 votos;
Jeferson Andrade (PSD): 35.909
votos; Marcos Oliveira (PL): 35.114
votos; Carminha (Republicanos):
34.790 votos; Luciano Bispo (PSD):
30.867 votos; Linda Brasil (PSOL):
28.704 votos ; Maisa Mitidieri
(PSD): 28.174 votos; Paulo Jr (PV):
27.947 votos; Pato Maravilha (PL):
27.552 votos ;Áurea Ribeiro
(Republicanos): 26.200 votos;
Adailton Martins (PSD): 24.175
votos; Netinho Guimarães (PL):
24.164 votos; Jorginho (PSD):
23.854 votos; Marcelo Sobral
(União Brasil): 22.159 votos; Kaká
Santos (União Brasil): 20.280 votos
;Chico do Correio (PT): 18.523
votos; Georgeo Passos (Cidadania):
18.429 votos; Luizão Dona Trampi
(União Brasil) : 18.291 votos
Garibalde (PDT): 18.073 votos;
Luciano Pimentel (PP): 18.073
votos; Ibrain de Valmir (PV): 16.554
votos; Dr. Samuel Carvalho
(Cidadania): 15.621 votos; Neto
Batalha (PP): 14.990 votos
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Vendas de imóveis residenciais
crescem 18% no 1º semestre

Divulgação

A tendência é que as vendas continuem crescendo

Apesar da alta dos ju
ros dos financia
mentos, o mercado

imobiliário brasileiro manteve
as vendas neste ano. Imóveis
de médio e alto padrão im-
pulsionam o crescimento de
18% das vendas de imóveis
novos no primeiro semestre
de 2022, com elevação de
3% nos lançamentos na com-
paração com o mesmo perí-
odo de 2021.

Em entrevista à Jovem Pan
News, o presidente da Asso-
ciação Brasileira de
Incorporadoras Imobiliárias
(Abrainc), Luiz França, ana-
lisou o contexto para o segun-
do semestre: “Eu não vejo
mudança de tendência. A ten-
dência é de alta. Não vejo
alteração nessa tendência. Os
empresários estão olhando

positivamente para o mer-
cado, com relação aos lan-
çamentos. E quando a gente
olha os estoques, com a
queda dos estoques há ne-
cessidade de a gente trazer

novos lançamentos”, disse
Luiz França.

No total, foram
comercializados 87.655 imó-
veis e lançados 62.414. O
presidente da Abrainc ainda

ressaltou que a oferta dos fi-
nanciamentos cresceu 5%,
para R$ 26 bilhões, e que
somente os negócios de mé-
dio e alto padrão cresceram
103%.

O presidente eleito do Bra-
sil, Luís Inácio Lula da Silva
(PT), 77 anos, vai precisar de
muita habilidade para gover-
nar o País. É que a maioria
esmagadora dos congressis-
tas eleitos é da direita. Vale
lembrar, que o petista gover-
nou a Nação em dois man-
datos e, todos eles com os
parlamentares em suas mãos,
a ponto de aprovar vários
projetos. Nesta nova incum-
bência, o petista não tem
chance de conviver com os
deputados e senadores,
como tinha no passado. A
ordem é inversa, com ho-
mens sérios, honestos e que
querem apenas o bem do
Brasil, sem comungar com a
esquerda.

Presidente eleito vai ter dificuldades no Congresso

O regime politico do Brasil
é presidencialista, porém,
tudo depende de o congres-
so nacional para a máquina
andar. São os parlamentares
que fazem as leis e, se presi-
dente e o congresso não es-
tiverem em harmonia será um
atraso para o Brasil e,
consequentemente, o povo
paga a conta.

As eleições deste ano fo-
ram atípicas. Fazendo parte
da direita e, do mesmo parti-
do do presidente da Repúbli-
ca, PL, deputados e senado-
res foram eleitos com um pro-
pósito de fiscalizar e votar
projetos de qualidade no con-
gresso. “Nós vamos atuar em
benefício da população, com
uma postura séria, como sem-

pre fizemos na Câmara do
Deputados”, disse o senador
eleito por Sergipe, Laércio
Oliveira.

Nordeste – Ficou claro nes-
tas eleições, que o Nordeste
deu a vitória, mesmo aperta-
da, a esquerda. Como se
sabe, os votos dessa região,
não tinha nenhum
questionamento, ou seja, o
voto foi cego. Pessoas, sem
muita instrução, foram leva-
das para ir às urnas só para
votar em Lula, sem mesmo
saber qual o programa de
Governo do petista.

Governos anteriores e até
o atual presidente da Repú-
blica, Jair Messias Bolsonaro
(PL) teve que recorrer e fa-
zer negociações com uma

parte dos parlamentares, cha-
mada de Centrão, para ter
governabilidade. Nesse plei-
to, a figura dessa gente está
bem fraca e até pode desa-
parecer com a qualidade dos
parlamentares que estão che-
gando para mudar o sistema
politico de, toma lá da cá.
Pelo menos essa é a concep-
ção dos eleitos.

No geral, o presidente elei-
to, Lula da Silva (PT) vai ter
uma enorme dificuldade para
conversar com os parlamen-
tares, já que o estilo de go-
vernar do PT é diferente.
Sempre o partido tinha po-
der diante dos deputados a
ponto de causar um dos mai-
ores escândalos de
corrupção, já comprovado
do mundo.

Maioria dos congressistas é da direita

Fábio Mitidieri vai governar com a maioria
Natural de Aracaju, Fábio

Cruz Mitidieri é empresário e
político filiado ao PSD (Par-
tido Social Democrático).
Atualmente, é deputado fede-
ral por Sergipe. Fábio, sem-
pre foi de esquerda, mas,
compôs com parlamentar de
direita, como foi o caso do
senador eleito, Laércio Oli-
veira (PP). Eleito deputado
federal em 2014 pelo PSD,
votou contra o processo de
impeachment da ex-presiden-
te Dilma Rousseff e foi con-
trário à reforma trabalhista em
2017. Chegou até a sair em
propaganda eleitoral ao lado
do presidente eleito, Luis
Inácio da Silva (PT).

No primeiro turno, Rogé-
rio Carvalho (PT) e Fábio
Mitidieri (PSD) ficaram com
o primeiro e o segundo lugar

da votação, respectivamente:
Carvalho obteve 338.796
votos (44,70%), enquanto
Mitidieri alcançou 294.936
(38,91%). O terceiro mais
votado foi o candidato Dele-
gado Alessandro: 82.495
(10,88%).

Valmir de Francisquinho
(PL) foi considerado
inelegível pelo TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) e tentou
recurso, negado pelo órgão.
Portanto, não disputou as
eleições.

Assembleia – Fábio
Mitidieri vai governar Sergipe
com a maior bancada da di-
reita, que a apoiou na cam-
panha. Dos 24 deputados
estaduais eleitos e reeleitos
votaram e pediram votos
para o governador eleito. Por
esta razão, tem tudo para fa-

zer uma boa administração e
colocar seus projetos em
ação.

O povo sergipano, no se-
gundo turno, ficou órfão, por-
que seu candidato era Valmir

de Francisquinho (PL), que
foi inelegível pela justiça.
Valmir optou em apoiar o
petista Rogério Carvalho,
que o povo não aceitou, tan-
to é que Fábio foi eleito.

Divulgação

Governador eleito, Fábio Mitidieri

O Brasil perde uma grande oportunidade
A partir de janeiro de 2023, o Brasil passa a ser gover-

nado pela esquerda, que ganhou as eleições no último dia
30 de outubro deste ano. Diante disso, o País perde uma
grande oportunidade de continuar crescendo. O presidente
Jair Messias Bolsonaro (PL) colocou a Nação em pata-
mares bem diferentes e pronta para deslanchar. Depois de
uma pandemia que assolou o mundo inteiro, o Brasil con-
seguiu se erguer e ajustar a sua economia. O ministro da
economia, Paulo Guedes, já avisava que pós a turbulên-
cia, a Nação daria passos largos para dar uma vida me-
lhor aos brasileiros.

Apesar de tudo, houve uma queda no preço da gasolina,
que vinha levando para cima a inflação. O litro do produto
cobrado no Brasil chegou até quase 8 reais. Com medi-
das tomadas pelo Governo Federal o valor caiu para me-
nos de 5 reais. Foi um esforço que o presidente da Repú-
blica fez, juntamente com os parlamentares que entende-
ram a necessidade de puxar para baixo o combustível.
Também, os caminhoneiros foram beneficiados com me-
didas adotadas pelo Governo Federal.

Houve uma paralisação total na economia do País du-
rante o desvaneio. Por conta disso, os caminhoneiros que
estavam passando por necessidades, porque não tinham
trabalho, foram agraciados com um valor de R$ mil reais
na sua conta para amenizar a situação. Quando eles volta-
ram a circular com seus caminhões, o beneficio foram con-
cedidos e foi o que tirou a classe trabalhadora de uma
situação de emergência.

O Governo Federal terminou rodovias que estavam pa-
radas. Baixou os preços da energia, sem contar que não
houve nenhuma corrupção durante os quatro anos do pre-
sidente Jair Messias Bolsonaro. Portanto, o País perde
uma grande oportunidade de continuar crescendo.

FABIO MITIDIERI
O governador eleito de Sergipe, Fábio Mitidieri (PSD),

saiu do terceiro lugar, segundo as pesquisas, para o pri-
meiro no segundo turno. Fábio derrotou o petista Rogério
Carvalho, que havia vencido no primeiro turno. Candida-
to do governador Belivaldo Chagas, Fábio fez muitas pro-
messas deixando os sergipanos na expectativa de dias
melhores.

YANDRA
Yandra de André, (União

Brasil) foi a deputada fede-
ral mais votada de Sergipe,
com 131.471 votos. É o seu
primeiro mandato eletivo,
que teve como coordena-
dor seu pai, André Moura.
Muitos estão taxando de
fenômeno na politica
sergipana. Há conversas nas
rodas de amigos que a
moça já se prepara para ir
ao Senado da República,
nas próximas eleições. Yandra

REGIME IDEOLÓGICO
A partir de janeiro de 2023, o Brasil passa a ser coman-

dado pelo regime ideológico da esquerda, que venceu as
eleições no dia 30 de outubro. O povo brasileiro perde
uma grande oportunidade de ver o país seguindo em cres-
cimento.

NETO BATALHA
Vereador por São Cristó-

vão, Neto Batalha, conse-
gue uma vaga na
Assembleia Legislativa de
Sergipe. Parlamentar de
oposição ao prefeito Mar-

cos Santana, Batalha chega
na Alese com a missão de
representar bem os
sergipanos, mas, com uma
atenção melhor a São Cris-
tóvão, que é sua base elei-
toral.

ANDRÉ MOURA
O ex-deputado André Moura, assumiu a candidatura de

Fábio Mitidieri no segundo turno e foi um dos responsáveis
pela vitória do candidato de Belivaldo Chagas. Há
conversas de que André se tornou um expect em
coordenar campanhas.

RODRIGO VALADARES
Um nome que surge bem

na politica de Sergipe.
Rodrigo Valadares, (União
Brasil) filho do saudoso
Pedrinho Valadares, vai para
a Câmara Federal com méri-
tos e posições firmes. Teve o
seu primeiro mandato como
deputado estadual e agora, o
povo leva-o para Brasília.
Rodrigo, que é da direita, tem
a expectativa de fazer um
bom mandato, como fez
como deputado estadual.

Rodrigo
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Gatos são apegados, sim! Estudo
aponta que felinos entendem quando
humanos falam diretamente com eles
Pesquisa foi feita com 16 gatos e utilizou áudios com a
voz dos donos dos animais e de pessoas desconhecidas

Um estudo publicado
na revista científica
“Animal Cognition”

descobriu que os gatos têm
uma alteração de comporta-
mento ao ouvirem seus do-
nos se dirigindo a eles. Reali-
zada com a participação de
16 gatos, a pesquisa de-
monstrou que quando os
felinos ouvem a voz de um
estranho ou a voz de seu dono
dirigida a outra pessoa não há
alteração significativa de suas
atitudes. Apesar de diversos
estudos já terem demonstra-
do que o tom de voz humano
varia dependendo a quem a
pessoa está se dirigindo (cri-
anças, animais etc.), ainda
não havia evidências científi-
cas de que os gatos teriam
uma resposta
comportamental correspon-
dente.

Apesar de a pequena
amostra usada no estudo não
ser adequada para medir o
comportamento base dos ga-
tos em geral, os autores su-
gerem pesquisas futuras
dedicadas a investigar se esse
resultado é igual em gatos
mais socializados e que estão
acostumados a interagir com
estranhos.

Realizado na Universidade
Paris Nanterre, na França, a
investigação em três etapas

se baseou na gravação da
voz do dono do animal e de
um estranho, ambos pronun-
ciando frases em dois diferen-
tes tons, um dirigido aos ga-
tos e outro aos humanos.

Etapas do estudo
A primeira parte da pesqui-

sa envolveu um áudio no qual
uma pessoa aleatória iniciava
falando e, depois, o dono do
gato começava a falar. A se-
gunda se baseou na alteração
do tom de voz usado pelo
dono do gato (direcionado
ao animal ou direcionado a
outra pessoa adulta). A ter-
ceira etapa foi igual, mas com
a voz de um estranho.

Os autores registraram e
classificaram a intensidade do
comportamento dos gatos
reagindo ao áudio, verifican-
do comportamentos como
repouso, movimentação da
orelha, dilatação da pupila e
movimentação da cauda,
entre outros.

Na primeira fase, 10 dos
16 gatos mostraram uma di-
minuição na intensidade do
comportamento ao ouvir três
clipes de áudio da voz de um
estranho chamando-os pelo
nome. No entanto, ao ouvir
a voz de seu dono, a intensi-
dade do comportamento au-
mentou significativamente.

Os gatos exibiram com-

portamentos como virar os
ouvidos para os alto-falantes,
se movimentar mais pela sala
e dilatar a pupila ao ouvir a
voz de seus donos. Para os
autores, essa alteração repen-
tina indica que os gatos po-
dem discriminar a voz de seu
dono da de um estranho.

Na segunda etapa, 10 ga-
tos (8 dos quais eram os mes-
mos da primeira) apresenta-
ram um comportamento me-
nos ativo ao ouvir o áudio de
seu dono em um tom
direcionado para adultos,
mas aumentaram significativa-
mente mais uma vez seu com-
portamento ao ouvir o tom
direcionado a eles.

Não foi registrada alteração
na intensidade do comporta-
mento na terceira etapa do
experimento, quando um es-
tranho estava falando em um
tom direcionado para o adul-
to e depois direcionado ao
gato.

“Essas descobertas trazem
uma nova dimensão às rela-
ções gato-humano, com a
comunicação do gato poten-
cialmente contando com a
experiência da voz do falan-
te. Eles concluem que os re-
lacionamentos individuais são
importantes para que gatos e
humanos formem laços for-
tes”, afirmam os autores do
estudo.

“Essas descobertas trazem uma
nova dimensão

 às relações
gato-humano, com a
comunicação do gato

potencialmente contando com a
experiência da voz  do falante”

Andar de bicicleta: quais
os benefícios dessa

prática para sua saúde

Divulgação

Meio de transporte
ou exercício físi
co? Ou os dois?

Andar de bicicleta tem
ganhado cada vez mais im-
portância, conquistando cada
vez mais um número maior de
praticantes. Isso acontece
porque pedalar traz inúmeros
benefícios para a saúde físi-
ca e mental. Basta pedalar
algumas vezes por semana
para perceber a melhora na
sua qualidade de vida.

Mas afinal, que benefícios
são esses? Neste artigo, mos-
traremos para você algumas
das vantagens de andar de
bicicleta para a saúde do cor-
po e da mental.

Melhora a resistência física
Andar de bicicleta, assim

como qualquer outro exercí-
cio, reforça a musculatura.
Detalhe: o ciclismo é o tipo
de esporte que trabalha qua-
se todos os músculos do seu
corpo

Logo, podemos afirmar que
essa prática esportiva, com o
tempo e a prática, manterá
você saudável e resistente, já
que a prática afasta o risco
de lesões e doenças a longo
prazo.

Aumento no fôlego
Assim como o atletismo,

andar de bicicleta trabalha o
vigor físico e exercita os pul-
mões. E, por meio de uma
respiração controlada, é pos-
sível encarar atividades físi-
cas ainda mais duradouras e
intensas.

Tanto que, com o passar do
tempo, você será capaz de
pedalar por longos trajetos.
Na verdade, até nos momen-
tos em que você não estiver
pedalando sentirá o fôlego
aumentar.

Atividades como subir um
declive, escadas ou fazer tri-
lhas será bem mais fácil e
relaxante.

Emagrecimento
Uma das grandes virtudes

das atividades físicas, sem
sombra de dúvidas, é acele-
rar o nosso metabolismo.

Assim, queimamos calorias
de maneira mais rápida, evi-
tando o acúmulo de gordura
e perdendo peso.

Logo, andar de bicicleta te
auxiliará na perda de peso. E
a diferença pode ser sentida
com “apenas” uma pedalada
de meia hora por semana. Já
imaginou, então, se você se
esforçar mais e pedalar mais
tempo na semana?! A
consequência será uma só:
uma baixa expressiva no seu
peso corporal.

Redução do colesterol e a
glicemia no sangue

Como mencionamos ante-
riormente, andar de bicicleta
ajuda a acelerar o seu meta-
bolismo. Nesse processo, seu
corpo produz substâncias
que eliminam o colesterol
ruim (LDL).

Além disso, pedalar regu-
larmente também ajuda a
manter o nível de açúcar no
seu sangue equilibrado.

Logo, o ciclismo vai permi-
tir que você coma o doce que
você mais gosta ou a
gordurinha da carne do chur-
rasco sem precisar se preo-
cupar com os puxões de ore-
lha do médico ou do
nutricionista.

Melhora a circulação san-
guínea e regula a pressão ar-
terial

Pedalar faz com que seu
corpo consuma mais oxigê-
nio e o seu coração atue em
ritmo acelerado. Como resul-
tado, a circulação de sangue
pelo corpo irá ocorrer de
maneira otimizada.

E, não para por aí! Sua saú-
de e desempenho também
melhorarão, já que além de
tonificar os músculos, andar
de bicicleta também fortale-
ce as veias e artérias. Com
isso, a contração e o relaxa-
mento delas se torna mais flu-
ído, ajudando na regulação da
pressão arterial.

Como você pode ver, dar
uma pedaladas é o exercício
perfeito para reforçar o seu
coração!

Ajuda a recuperar e preve-
nir artrite e lesões ósseas

Outro benefício interessan-
te que se tem ao andar de bi-
cicleta está relacionado às
nossas articulações. Por ser
uma atividade física de baixo
impacto, dar uma pedaladas
ajuda demais na manutenção
dos ossos e articulações, pre-
venindo doenças como a ar-
trite.

Pedalar também melhora
uma coisa fundamental em
termos de equilíbrio: a nossa
coordenação motora. Assim,
você diminui a chance de
quedas, principalmente quan-
do estiver com uma idade
mais avançada

Promove noites de sono
melhores

Pedalar regularmente ajuda
a deixar a mente e o corpo
em um crescente estado de
relaxamento. Por esse moti-
vo, garante-se noites de sono
mais tranquilas e profundas.

Porém, é preciso se aten-
tar a algumas condições para
que isso aconteça. Por exem-
plo, não andar de bicicleta
perto da hora de dormir. Isso,
porque você mantém seu cor-
po e mente com um alto flu-
xo de adrenalina, dificultan-
do a “chegada” do sono.

Logo, é mais indicado an-
dar de bicicleta em outros
horários.

Prevenção contra enfermi-
dades psicológicas

Hoje em dia, problemas
como a ansiedade, depressão
e o estresse são comuns a um
grande número de pessoas.

Além de dedicar parte da
agenda para a terapia, o há-
bito de andar de bicicleta é
um ótimo complemento para
reforçar a saúde mental. Pois,
ao pedalar, o cérebro libera
doses de endorfina no orga-
nismo, promovendo sensa-
ções de intenso relaxamento
e bem-estar.

Fazendo um ou dois traje-
tos de 30 minutos, você já
consegue aproveitar esse be-
nefício.
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Vidros, Molduras, Box Temperado, Balcões, Espelhos e
Vitrines

REVESTIMENTO FUMÊ E VIDROS BIZOTADOS
Grande Promoção de Espelho Cristal

FAÇA-NOS UMA VISITA E COMPROVE
O QUE ESTAMOS ANUNCIANDO

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

email: vidraçariacristalina@hotmail.com

VIDRAÇARIA  CRISTALINA

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviário de Aracaju - Sergipe

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

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

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

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

FILIE-SE!!

PROMOÇÃO:
ESCAPAMENTO COM
 10% DE DESCONTO

À VISTA
6 VEZES NOS CARTÕES:

HIPER CARD
BANESE
MASTER

CIELO
VISA

AMERICAN

CLASSIFICADOS
Giro Total Lanches

MALU – Centro de Beleza

BARBARIDADE BAR
E LANCHONETE
RUA RAFAEL
 AGUIAR, 406

Suspensão, Embreagem,
Revisão, Troca de Correias,

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

Serviços Rápidos de
Mecânica de Autos

Serviços de Mecânica em Geral

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

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

MOTORISTA DE APP E TÁXI  TEM 20% DE DESCONTO

Manifestantes vão às ruas em todo o
Brasil contra o resultado das urnas
Apoiadores do presi

dente Jair
Bolsonaro (PL) sa-

íram às ruas no feriado de
Finados, 2 de novembro, para
protestar contra os resultados
da eleição presidencial
vencida por Luiz Inácio Lula
da Silva (PT), no domingo,
30/10. Vestidos de verde-
amarelo, os manifestantes
ocuparam as portas de bases
militares em todo o Brasil. Os
maiores protestos ocorreram
em São Paulo (no Parque do
Ibirapuera, onde está locali-
zado o Comando Militar do
Sudeste), no Rio de Janeiro
(na Praça Duque de Caxias,
onde fica o Comando Militar
do Leste), e em Brasília (no
Quartel General do Brasília).

Segundo a reportagem da TV
Jovem Pan News, o
Ibirapuera recebeu 30 mil
pessoas. Belo Horizonte,
Porto Alegre, Salvador, Re-
cife, Fortaleza, Florianópolis,
Campo Grande, entre outras
capitais, também registraram
manifestações expressivas,
assim como cidades da região
metropolitana de São Paulo,
do interior paulista e do inte-
rior catarinense.

Quem foi à rua questiona a
atuação da Justiça Eleitoral
durante as eleições de 2022,
sobretudo no caso chamado
pela campanha de Bolsonaro
de “Radiolão”. No dia 24 de
outubro, seis dias antes do
primeiro turno, o ministro das
Comunicações, Fábio Faria,

convocou uma entrevista co-
letiva em caráter de urgência
e reclamou que Bolsonaro
teve 154.085 inserções a
menos do que Lula em rádi-
os do Norte e do Nordeste.
Na ocasião, Faria disse que
o Tribunal Superior Eleitoral
investigaria o caso. Depois,
voltou atrás e admitiu que
quem deveria fiscalizar a pu-
blicidade em rádio era a pró-
pria campanha. “A falha era
do partido, que percebeu o
problema tardiamente, e não
do tribunal. Como havia pou-
co tempo para o TSE fazer
uma investigação mais
aprofundada, eu iniciei um
diálogo com o tribunal em
torno do assunto”, declarou
o ministro.

Deputada eleita Lidiane fala de planos e
 projeta a região do baixo São Francisco

Divulgação

Deputada eleita Lidiane Lucena

Lidiane Lucena esteve
nas rádios Liberdade
FM e Rio FM para

falar sobre a vitória alcançada
no dia dois de outubro. Elei-
ta a deputada estadual com
mais de 37 mil votos, Lidiane
fez uma retrospectiva da cam-
panha e falou sobre planos
futuros.  Lidiane foi recebida
pelo jornalista Raimundo
Morais, na Liberdade FM. Já
na Rio Fm, foi recebida pe-
los jornalistas Priscila
Andrade e André Barros.

Questionada sobre a cam-
panha e a votação, Lidiane
agradeceu os mais de 37 mil
votos. “A gente vê um retor-
no muito positivo. A campa-
nha tem só 45 dias, mas o tra-
balho começa bem antes. Foi
uma campanha muito linda,
leve. Foi uma grata surpresa
estar em primeiro no partido
e segundo lugar geral. Eu
sempre aparecia nas pesqui-
sas e foi um resultado muito
feliz”, disse.

Bancada feminina - Lidiane
fará parte da bancada femi-
nina com mais quatro depu-
tadas. “Antes eram seis de-
putadas, agora somos cinco,
mas a gente mantém esse di-
álogo para podermos somar.
Já falei com as deputadas
eleitas para parabenizá-las
pelo resultado”.

No interior, uma das prin-
cipais bandeiras de Lidiane
foi a região do Baixo São
Francisco e Médio Sertão. A
médica defendeu o investi-
mento nas áreas. “A gente

sabe que o baixo é a região
que possui o menor IDH do
Estado. Olhar para essas re-
giões só faz o estado avan-
çar. Minha vitória veio des-
ses locais, das lideranças, do
povo. Estarmos juntos é es-
sencial para mudarmos o ce-
nário dessas regiões.

Inclusão - Ao ser pergun-
tada sobre a saúde, Lidiane
defendeu a construção de
pólos de atendimento
multidisciplinares nas oito re-
giões. “Todo mundo que pre-
cisa desses atendimentos aca-
ba vindo para Aracaju. Isso
é cansativo para a mãe e para

as crianças. Eles enfrentam
jornadas semanais na busca
de um tratamento melhor.
Quando a gente distribui, a
gente descentraliza e melho-
ra a qualidade de vida des-
sas pessoas”, defendeu.

A deputada eleita apoiou o
governador eleito, Fábio
Mitidieri e, provavelmente
fará parte da bancada do go-
vernador eleito. Mitidieri vai
ter a maioria dos eleitos e
reeleitos e deve governar com
facilidade, na gora de apro-
var os projetos do executivo.
Fábio fez muita promessa de
campanha.

Concurso abrange áreas presentes em cursos EAD
Geralmente quem busca

realizar concursos públicos
está à procura de estabilida-
de e boa remuneração. En-
tretanto, é fato que para al-
cançar a vaga tão desejada é
importante se dedicar forte-
mente aos estudos. Existem
aqueles que optam por mon-
tar seu próprio cronograma e
aqueles que aproveitam uma
graduação para estudar os
assuntos designados para
uma determinada área.

Independente da escolha, é
necessário investir tempo e
dedicação para obter êxito.
“Acredito que ao optar em
fazer concursos o
concurseiro tem que ter em
mente que precisará ter uma
excelente disciplina e plane-
jamento de estudo muito bem
elaborado. O concurso pú-
blico é uma boa opção de
carreira apesar de não ser a
mais fácil, mas ao ser apro-
vado todo esforço e dedica-
ção é recompensado”, ressal-
tou a coordenadora do Unit

Carreiras, Ana Paula Morais.
Para quem busca essa es-

tabilidade e remuneração, a
Marinha está com as inscri-
ções abertas desde o dia 25
de outubro até esta terça-fei-
ra, 8, para Militar Voluntário
(SMV), como Oficial da Re-
serva de 2ª Classe da Mari-
nha (RM2), visando ao pre-
enchimento de 27 vagas na
área do Comando do 2º Dis-
trito Naval.

Dentre essas áreas estão:
Administração, Direito, En-
fermagem, Engenharias
Ambiental, Civil, Eletrônica,
Naval e de Telecomunica-
ções, Geriatria, Nutrição,
Oftalmologia e Pedagogia.
Muitos destes cursos estão
disponíveis no formato de
Educação a Distância (EAD)
da Universidade Tiradentes
(Unit), permitindo que o alu-
no conclua a graduação ao
mesmo tempo em que se ca-
pacita, uma vez que, o perfil
do aluno concurseiro é aquele
que tenta conciliar os estudos

com a rotina de trabalho.
“A vantagem do EAD está

muito pautada na flexibilida-
de do horário do estudo, uma
vez que o aluno escolhe a
hora que irá assistir as aulas,
isso pode facilitar a elabora-
ção do cronograma de estu-
do para concursos. A depen-
der da área escolhida o alu-
no ainda pode utilizar da pró-
pria aula para adquirir os co-
nhecimentos”, explica a co-
ordenadora do Unit Carrei-
ras.

A coordenadora ainda
menciona dicas indispensá-
veis para quem está em bus-
ca desse objetivo. “Ficar
atento aos editais e fazer pla-
nejamento de estudo basea-
do no que será cobrado, le-
vando em consideração o que
já tem conhecimento, ou seja,
fazer uma lista de tudo que
será cobrado e colocar na
ordem de prioridade o co-
nhecimento que não detém
em primeiro lugar. Feito o le-
vantamento buscar por cur-
sos no Youtube para

Ruas: Nossa Senhora das
Dores e Maruim
– Bairro Cirurgia

Telefone: 99935-4829 –
Aracaju - Sergipe
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VEICULOFamosos que foram
eleitos nestas eleições

Atores, cantores, atletas, ex-participantes do BBB e outras subcelebridades disputaram no pleito deste ano
DivulgaçãoDivulgação

Humorista Tiririca, deputado federal (PL) e o ex-jogador de futebol Romário, senador entre outros

Muitos partidos re
solveram, mais
uma vez, apostar

em nomes conhecidos entre
os eleitores para conseguir
votos nas eleições de 2022.
São atores, cantores,atletas,
ex-participantes do Big
Brother Brasil e da Fazenda,
e influenciadores digitais que
disputaram no pleito deste
ano.

O primeiro turno das elei-
ções, definiu os candidatos a
deputados federal    e esta-
dual. Pela quarta vez, o
humorista Tiririca (PL) se ele-
geu deputado federal pelo es-
tado de São Paulo. Mas ele
não foi a única celebridade
eleita no pleito. O namorado
de Fátima Bernardes, Túlio
Gadelha, garantiu uma vaga
na Câmara dos Deputados
pelo estado de Pernambuco,
pela Rede.

QUEM FOI ELEITO
Tiririca (PL)
O humorista Tiririca se re-

elegeu, pela quarta vez, de-
putado federal pelo estado de
São Paulo. No entanto, não
conseguiu repetir o feito das
eleições de 2010, quando foi
o mais votado do Brasil com
mais de 1,3 milhão de votos,
e o de 2014, com mais de 1

milhão de eleitores. Neste
ano, o comediante recebeu
quase 72 mil votos.

Túlio Gadelha (Rede)
Na imagem, o deputado

federal Túlio Gadêlha
(REDE-PE)

Concorrendo pelo estado
de Pernambuco, o atual de-
putado federal Túlio Gadelha,
namorado da apresentadora
Fátima Bernardes, foi reeleito
com mais de 134 mil votos.

ROMÁRIO (PL)
Na pesquisa Datafolha de

sábado, ele tinha 17% das in-
tenções de voto

O ex-jogador de futebol,
foi reeleito senador pelo Rio
de Janeiro com mais de 2,3
milhões de votos, o que re-
presenta 29% dos votos vá-
lidos. Em seu primeiro man-
dato, na briga por uma vaga
no Senado, em 2014, o bai-
xinho conseguiu 4 milhões de
votos e se tornou o senador
com a maior votação da his-
tória do estado.

Danrlei de Deus Goleiro
(PSD)

Danrlei de Deus Goleiro
O ex-jogador de futebol,

ídolo do Grêmio, foi eleito
pela quarta vez deputado fe-
deral pelo Rio Grande do Sul.
No pleito deste ano, ele

garantiu um pouco mais de 97
mil votos.

Celso Russomanno (Re-
publicanos)

Russomanno é conhecido
pelos programas de televisão
do qual participa e pela jor-
nada na vida política

O jornalista especializado
em defesa do consumidor foi
eleito como deputado fede-
ral com mais de 305 mil vo-
tos. Além disso, foi o sétimo
mais votado pelo estado de
São Paulo.

Leci Brandão (PC do B)
Umas das mais importantes

intérpretes de samba da mú-
sica popular brasileira, a can-
tora foi reeleita deputada es-
tadual pelo estado de São
Paulo. Este será o quarto
mandato da artista que rece-
beu pouco mais de 90 mil
votos.

Luiz Lima (PL)
O nadador, medalhista de

ouro nos Jogos Pan-Ameri-
canos de Winnipeg em 1999,
foi reeleito deputado federal
pelo estado do Rio de Janei-
ro, com mais de 69 mil vo-
tos.

Mário Frias (PL)
O ator Mário Frias garantiu

uma vaga na Câmara dos
Deputados em Brasília, como

representante do estado de
São Paulo. O ex-malhação,
que também foi secretário
especial de cultura do gover-
no Bolsonaro, obteve mais de
122 mil votos.

Maurício do Vôlei (PL)
O atleta foi eleito deputado

federal pelo estado de Minas
Gerais. Em outubro do ano
passado, ele chegou a ser
afastado do Minas Tênis Clu-
be, após se envolver em uma
polêmica ao criticar a sexua-
lidade do filho do Super-Ho-
mem. No início de 2022,
filiou ao PL e garantiu a vaga
com 83 mil votos.

Thiago Gagliasso (PL)
Thiago Gagliasso é irmão

do ator da TV Globo Thiago
Gagliasso

O ator teve mais de 100 mil
votos e se elegeu deputado
estadual pelo Rio de Janeiro.
O irmão do também ator
Bruno Gagliasso, foi o séti-
mo candidato mais votado
para o cargo de deputado
estadual.

Felipe Becari
O ativista da causa animal

e namorado da atriz e ex-
BBB Carla Diaz, foi eleito
deputado federal por São
Paulo. Ele foi candidato pelo
partido União Brasil e rece-
beu 178.771 votos.

Apoiador da direita é a maioria no parlamento para os próximos quatro anos
Os brasileiros foram às ur-

nas este ano em duas etapas;
para eleger deputados esta-
duais, federais, governado-
res, senadores e presidente
da República. No primeiro
momento, garantiram as va-
gas todos menos o cargo mais
alto do país, chefe da Nação
Brasileira, além de alguns go-
vernadores. Já no segundo
momento, aí sim, o presiden-
te e os outros governadores
gravaram nos cargos. Esta
eleição, mostra que o povo
do Brasil quer um parlamen-
to mais de direita que de es-
querda. Algo nunca visto na
história do pleito no Brasil.

Em todas as capitais brasi-
leiras, parlamentares da direi-
ta foram eleitos. São Paulo,
Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco e Sergipe, só
para citar algumas cidades,
dentre as outras. A ideia de
que o comunismo iria perpe-
tuar no Brasil caiu por terra.
A chamada esquerda e aí ve-
mos em alguns países como
a Venezuela, Argentina, Co-
lômbia e outros, têm o seu
modelo de governar, onde
não aceita religiões, por
exemplo.

Comunismo – O comunis-
mo nunca deu certo em lugar
nenhum. As pessoas que se

propõem a governar por este
modelo não querem que a
população tenha conheci-
mento e seja um intelectual,
para não descobri a façanha
que é. Este modelo de gover-
nar atende as pessoas mais
pobres e ignorantes.

É por conta do não conhe-
cimento que o povo perece e
acha que está fazendo o cer-
to e, mais tarde vai sofrer as
consequências. Porém, mes-
mo assim, ainda está satisfei-
to porque seus governantes
põe a culpa nos empresários
e pessoas tidas como ricas.
A vida deles não melhoram e
cada vez mais a situação fica
pior.

Por outro lado, a vida de
um cristão é totalmente dife-
rente. Ele é temente a Deus,
faz as coisas certas e ainda
ajuda a seu próximo. É bem
verdade que tem pessoas que
dizem ser seguidoras de Cris-
to e faz tudo o contrário. É
fato. No entanto, no geral um
cristianizado tem valores e
consegue agregar a família
com bons princípios.

Sergipe – No menor Es-
tado da Federação, Sergipe,
dois parlamentares da direi-
ta, eleitos agora para uma
nova função, tem o dever de
se comportar como um cris-

tão em Brasília. O senador
eleito, Laércio Oliveira (PP)
e Rodrigo Valadares (União)
eleito deputado federal, vão
representar o Estado com o
aval dos sergipanos, é cla-
ro. Bem votados, são ho-
mens íntegros que podem
fazer a diferença na capital
do Brasil.

Como o Nordeste, o Es-
tado de Sergipe tem uma
parcela de eleitores que ain-
da votam na esquerda e,
consequentemente, no co-
munismo. São pessoas apai-
xonadas, na sua minoria e
outras conservam a onda que
a levaram a aceitar esse mo-

delo de governar. Nestas
eleições, o que vimos foi um
avanço no modo de pensar,
quando o número de pesso-
as que votou na direita au-
mentou.

A cada eleição o povo vai
mudando. Cabe aos verea-
dores, prefeitos, deputados
estaduais e federais, senado-
res, enfim, parlamentares, fa-
larem do modelo que dar cer-
to e que traz a felicidade para
o povo. Alguém tem que gui-
ar o homem do campo, seus
familiares, filhos, netos, entre
outros. Começar a trazer
uma nova consciência para a
humanidade.

Rodrigo Valadares, deputado federal eleito

Divulgação

Novo C3 Aircross já
está em testes no Brasil

e chega em 2023
Nova geração do Citroën

C3 Aircross estreia em 2023
e pode ter opção de 7 luga-
res; SUV deve ter motor 1.0
turbo dos primos Pulse e
Fastback.

Após ser flagrado na Índia,
o novo Citroën C3 Aircross
já circula em testes pelas ruas
brasileiras. As imagens são
do site Autos Segredos e fo-
ram feitas no interior de São
Paulo pelo leitor Kaio
Giovanelli. O SUV compac-
to é o segundo modelo da
gama “C-Cubed”, com foco
nos mercados emergentes.
Por ora, é chamado de “Pro-
jeto CC24”. Tal como ante-
cipamos no Jornal do Car-
ro, o mini SUV estreia aqui
em meados de 2023, quan-
do a francesa fará nova ofen-
siva.

O utilitário ainda aparece
camuflado. No entanto, é
possível ver detalhes do

novo C3 nacional. Tem bar-
ras no teto e peças plásticas
em áreas como para-lamas e
base das portas, por exem-
plo. Além disso, seguirá os
passos do irmão hatch e do
SUV médio C5 Aircross,
com os faróis conectados ao
logotipo do duplo chevron.

Feito sobre a nova platafor-
ma modular CMP da
Stellantis (como Peugeot
2008 e Opel Mokka, por
exemplo), o C3 Aircross deve
pular dos atuais 4,15 metros
de comprimento para cerca
de 4,30 metros. Assim, o
SUV originalmente brasileiro
- uma adaptação do C3
Picasso - ganhará um salto
inclusive em posição de mer-
cado. Além disso, há rumo-
res de que o modelo - que
será feito na fábrica da
Stellantis em Porto Real (RJ)
- terá versões com cinco e
sete lugares.

Renault Zoe dará lugar ao Novo R5
O Renault Zoe não terá

uma nova geração, o que foi
confirmado por Fabrice
Cambolive, chefe de opera-
ções da marca francesa, ao
site britânico Autocar.

Cambolive também co-
mentou sobre a abordagem
dupla da Renault: “Depende
do mercado. Se um merca-
do for totalmente elétrico,
tudo bem, mas a maioria dos
mercados terá elétrico puro
para o segmento compacto,
e até 2035, se necessário, te-
remos Clio e Captur tam-
bém”. O executivo comple-
tou: “Eles terão tecnologia hí-
brida porque essa é a nossa
solução, a escolha tecnológica
que fizemos para substituir o
normal do motor de combus-
tão.”

Lançado em 2012, o
Renault Zoe alcançou seu
melhor ano em 2015, quan-
do vendeu 100.000 unidades
na Europa, mas hoje, o mo-
delo já acumula 350.000
emplacamentos. Principal
carro elétrico da Renault em
volume, o Zoe é considera-
do um equivalente eletrifica-
do ao Clio, sendo um player
de peso que fez a Renault se
destacar mais no mercado eu-
ropeu nesse segmento.

Agora, os compactos R4 e
R5 deverão assumir as ven-

das do Zoe, que já está em
sua segunda geração e com
final ainda não divulgado ofi-
cialmente, mas com a dupla
citada chegando plenamente
até 2024.

Ainda assim, Cambolive
fala que nesse momento, o
foco da Renault em elétricos
é outro: “Dentro desta fase de
‘Renovação’, dissemos que
faremos mais volume de ne-
gócios por unidade. Para
isso, decidimos focar em nos-
sa linha de produtos no seg-
mento C. Teremos o Mégane
em breve e o Scenic depois
disso. E depois disso, entra-
remos no segmento compac-
to.”

Fazendo dupla pegada no
mercado automotivo euro-
peu, a Renault claramente vai
construindo uma linha que
muito em breve estará sob a
nova entidade, focada so-
mente em carros elétricos e
eletromobilidade.

A estratégia de aumento de
capital certamente colocará
um fim à Renault “tradicional”
após 2035, quando as ven-
das de carros a combustão
findar no continente. Até lá,
espera-se que a Renault
“eletric” seja tão valiosa
quanto a montadora atual.

            [Fonte: Autocar]



GAZETA HOJE -                                       NOVEMBRO 2022 PÁGINA 8A

Ceasa Aracaju investe em equipamentos
modernos para garantir a segurança

Preocupado em tornar
a Ceasa Aracaju um
ambiente ainda mais

seguro e protegido, o Presi-
dente Wilson Nunes investe
em equipamentos de última
geração em monitoramento
através de câmeras, sensores
de intrusão, sistemas e
softwares.

“Quando chegamos aqui na
Ceasa os incidentes com fur-
tos eram constantes e contá-

vamos apenas com 16
câmeras. Percebendo essa
deficiência investimos em no-
vas câmeras, hoje são 45,
aumentamos o efetivo de se-
guranças e conseguimos re-
duzir consideravelmente, a
quase zero, o índice de ocor-
rências em nossa Central de
Abastecimento”, disse Wil-
son.

O presidente disse que,
além disso, foi investido em

novos e modernos equipa-
mentos para incrementar ain-
da mais o nosso sistema de
segurança.” O objetivo é que
o associado, clientes e cola-
boradores possam
comercializar, comprar e tra-
balhar num ambiente acolhe-
dor e com a certeza de que
estarão totalmente seguros.”
Pontuou Wilson.

Divulgação

Divulgação

Wilson Nunes assistindo à missa

Wilson agradece a Deus por dois anos de mandato
 Na Ceasa Aracaju, acon-

teceu um Culto Evangélico
com o Pastor Alex da Igreja
Universal do Reino de Deus
em agradecimento pelas bên-
çãos alcançadas nesses dois
anos de mandato do Presi-
dente Wilson Nunes. “Agra-
decer a Deus é prioridade na
minha vida. Se cheguei até
aqui é porque Deus permitiu,
abençoou e colocou pessoas
de bem, leais e comprometi-
das com a nossa metodologia

de trabalho. Nada mais justo
do que agradecer ao nosso
Deus.” Destacou Wilson.

Como parte das comemo-
rações, foi celebrada a missa
em ação de graças, presidi-
da pelo Padre Adriano
Andrade, em agradecimento
pelas benção alcançadas nes-
ses dois anos de mandato do
Presidente Wilson Nunes.

“Agradeço a Deus e a nos-
sa Senhora Aparecida por
tudo que tem acontecido em

minha vida, na minha família
e, em especial, por termos
conseguido realizar tudo o
que planejamos para o nos-
so mandato enquanto
gestores dessa importante
Central de Abastecimento do
nosso Estado. Encerramos
esse ciclo com o sentimento
de dever cumprido e tudo isto
graças a Deus, a Nossa Se-
nhora e o comprometimento
de todos e todas que fazem a
Nossa Ceasa Aracaju.” Dis-
se Wilson.

Na Ceasa
Aracaju,

você
encontra

variedades
de Frutas

e
verduras,
em varejo
e atacado
com preço

baixo e
qualidade
em um só

lugar.
#vem
para

Ceasa
Aracaju #

Retorno do Pré - Caju ganha
força na economia de Sergipe
A capital sergipana é

apaixonante sempre, seja por
conta das suas belezas natu-
rais ou por ser referência de
local bem cuidado e organi-
zado, e ganha ainda mais des-
taque em circunstâncias espe-
ciais, como a retomada do
Pré-Caju, uma das maiores
prévias carnavalescas do
Brasil. Retornando após oito
anos, a festa reuniu milhares
de foliões e também signifi-
cou a chance de apresentar a
cidade para muitos visitantes.

O evento, realizado entre os
dias 4 e 6, na Orla da Ata-
laia, conta com o apoio da
Prefeitura de Aracaju na pres-
tação de serviços essenciais
para que aracajuanos e turis-
tas possam curtir a festa com
tranquilidade. A atuação da
administração pública inclui a
limpeza de todo circuito, dis-
ponibilidade de posto médi-
co avançado, camarote da
acessibilidade, fiscalização de
ambulantes, organização do
trânsito, monitoramento de
violação de direitos, seguran-
ça do transporte público, re-
forço do policiamento pre-
ventivo dos terminais de

integração, proteção de mo-
numentos e áreas de visitação
turística e monitoramento das
estruturas da festa.

Para quem visita, chama a
atenção a organização e
infraestrutura da cidade. É o
caso do autônomo Denilson
Costa, que veio de Salvador
para curtir a folia e ficou im-
pressionado com a seguran-
ça que viu em um evento des-
ta dimensão. “Gostei bastan-
te, a festa está incrível. Tudo
está organizado, não vi ne-
nhuma briga”, destaca.

A carioca Maria das Gra-
ças também visita o municí-
pio pela primeira vez, mas
garante que levará a alegria
daqui na bagagem e recomen-
dará o destino para os ami-
gos. “Estou amando tudo,
uma maravilha. Vim fazer um
passeio e descobri pela
internet que estava aconte-
cendo um carnaval fora de
época, fiquei feliz demais.
Vou voltar para o Rio bem
feliz e vou indicar a vinda
para Aracaju”, garante.

O contador Jean Bastos e
sua companheira, a estudan-
te Michelle Leal, já estiveram

na capital e curtiram o Pré-
Caju em outras oportunida-
des. De Salvador, o casal
ficou entusiasmado com o
novo circuito, na belíssima
Orla da Atalaia. “Estar em
Aracaju é sempre muito
bom, a energia do pessoal
é muito legal. Apesar da
quantidade de blocos redu-
zida porque a gente está vol-
tando de uma pandemia,
está ótimo e seguro. Essa
mudança de circuito fez a
festa ficar melhor, perto da
praia”, comenta Jean.

O funcionário público
Oséias Izell, por sua vez,
veio de Maceió e já pode
ser considerado um vetera-
no na festa. Seu amor pela
cultura local e pela
receptividade que encontra
em Sergipe o fazem
retornar sempre que pode.
“Essa é a décima primeira
edição do Pré-Caju que eu
participo. Aracaju é show,
vamos combinar. Um povo
acolhedor, uma boa culiná-
ria e essa estrutura da orla
de Atalaia, bares e restau-
rantes top de linha”, ressal-
ta.

Educação ambiental conscientiza crianças e adolescentes
A infância é a fase ideal

para semear conceitos e, por
isso, a Prefeitura de Aracaju
tem ampliado, por meio das
secretarias municipais do
Meio Ambiente (Sema), de
Planejamento, Orçamento e
Gestão (Seplog) e a Secreta-
ria Municipal da Educação
(Semed), e com investimentos
do Banco Internacional de
Desenvolvimento (BID), as
ações de educação ambiental
voltadas para conscientização
de crianças e adolescentes,
alunos das redes públicas e
privadas de Aracaju.

As principais atividades de
educação ambiental desenvol-
vidas na capital integram o
projeto Arte de Semear, que
ficou entre os finalistas do prê-
mio Super Heróis do Desen-
volvimento 2022, promovido
pelo BID, estando entre um
dos maiores projetos de
implementação de soluções
criativas e inovadoras voltadas
para a conscientização
ambiental, do mundo. Estas
ações vêm acontecendo des-
de o ano de 2018, quando o
projeto Arte de Semear teve
início. Em 2019 ele passou a
ser ampliado com a chegada
dos incentivos financeiros do
BID.

“Essa integração com os
estudantes, tanto de escolas
públicas municipais, como de
colégios privados, tem sido um
passo fundamental para soli-
dificar nas crianças e adoles-
centes a consciência ambiental
em prol de uma cidade mais
sustentável”, avalia o gestor.

Ainda segundo Lemos, a
partir do projeto Arte de Se-
mear, a Prefeitura conseguiu
concretizar as estruturas das
ações e organizar de maneira
mais planejada.

“É um programa que passa
a ter continuidade. Não é mais
um projeto pontual. As ações
continuam sendo desenvolvi-
das no Parque da Sementeira,
e tem sido tão bem-sucedido
que não apenas as escolas das
redes públicas e privadas de
Aracaju, mas até outros mu-
nicípios sergipanos têm de-

mandado participar das
ações”, acrescenta o secretá-
rio.

Os resultados do que vem
sendo semeado pela gestão já
podem ser visualizados com a
transformação de comporta-
mento das crianças dentro das
escolas, conforme conta a co-
ordenadora ambiental do Pro-
grama de Requalificação Ur-
bana, Heloísa Thaís
Rodrigues.

“A realização do projeto está
fomentando essa mudança de
comportamento das próprias
crianças, segundo os gestores
das escolas nos informam.
Eles nos dão esse feedback de
que o comportamento dos alu-
nos mudou por conta das ações
que o projeto tem feito. Por
exemplo, tem escolas em que
crianças tinham mania de dei-
xar a torneira aberta proposi-
talmente, e nós realizamos um
trabalho específico com essa
temática, da importância da
economia da água para o pla-
neta, e eles já não fazem mais.
O mesmo ocorreu com crian-
ças que tinham o hábito de jo-
gar lixo no chão e, hoje, elas
já descartam corretamente,
entre tantas outras mudanças
de comportamento que nos
foram relatadas”, conta Helo-
ísa.

Arte de Semear
Dentro do projeto Arte de

Semear, a Prefeitura, por meio
de um trabalho intersetorial
envolvendo a Sema, Seplog e
Semed, realiza ações de edu-
cação ambiental com crianças
e adolescentes tanto dentro do
Parque Governador Augusto
Franco (Sementeira), no Horto
Municipal localizado no interi-
or do parque, como também
fora destas instalações, indo
diretamente nas instituições de
ensino e demais equipamentos
públicos, além de atividades na
Reserva Ambiental do Parque
Poxim.

De acordo com Heloísa,
com a chegada do investimen-
to do BID, o projeto ganhou
ainda mais força, podendo
atingir cada vez mais crian-
ças. Atualmente, as ações

chegam, por ano, até quatro
mil estudantes da rede públi-
ca e privada de ensino, em
Aracaju. O objetivo principal
é sair do âmbito escolar e
levar o público-alvo a
vivenciar experiências
lúdicas em contato direto
com a natureza.

“As crianças se sensibili-
zam muito por meio de ativi-
dades lúdicas, por isso come-
çamos a introduzir ações e
atividades lúdicas para esti-
mular essa sensibilização
voltada para a conservação
ambiental, levando as mes-
mas para um senso crítico
também”, destaca a coorde-
nadora.

Ações
Trilha teatral, rodas de con-

versa, visitas guiadas e ofi-
cinas são as principais ativi-
dades de educação
ambiental que estão sendo
realizadas pela gestão com
as crianças e adolescentes
por meio do projeto. Uma
destas ações é o mundo en-
cantado do Ujacará. Essa é
uma junção de teatro e edu-
cação ambiental onde, de
forma lúdica, as crianças
aprendem sobre as principais
atitudes individuais que de-
vem ter em prol do meio
ambiente.

Segundo a coordenadora
de Educação Ambiental da
Sema, Paula Alves, Ujacará
consiste em uma trilha de
visita guiada para apresen-
tação do Horto Municipal. A
equipe de teatro destaca a
produção do plantio de mu-
das florestais, medicinais e
ornamentais para a
arborização da cidade.

“O Ujacará é como se fos-
se um mundo encantado. A
criança entra e conhece per-
sonagens por meio de uma
esquete teatral, como uma
fada que cuida do ambiente,
ou uma princesa que está
preocupada com a questão
do descarte irregular, entre
outras. As esquetes teatrais
são produzidas a partir da
necessidade que as escolas
apontam”, explica Paula.


