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Auxílio Brasil vai injetar
84 bilhões na economia
Valor mínimo de R$ 400, o montante é destinado a 17,5 milhões de famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social
O Auxílio Brasil deverá injetar R$ 84 bilhões na economia ao longo de 2022, sendo R$ 59 bilhões ao consumo. Essa é a projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC). Os

pagamentos de dívidas deverão consumir um quarto dos recursos disponibilizados pelo programa. R$ 28 bilhões devem chegar ao comércio varejista. As parcelas já começaram a ser pagas
aos beneficiários. (Página 4A)

Estados cancelam
Carnaval, mas o
povo faz a festa

Com o avanço da Covid-
19, a maioria dos governado-
res dos Estados cancelaram
o carnaval deste ano. Nas
entrevistas, os gestores dis-
seram que o espaço público
está proibido de fazer a fes-
ta, uma tradição de longos
anos e, por dois anos conse-
cutivos, o carnaval foi inter-

rompido. Por outro lado, a
população continua fazendo
a festa. Os clubes, as praças,
as chácaras, as residências,
entre outros, farão a festa da
carne. Segundo informações,
os clubes que vão realizar o
carnaval, cumprirão todo o
protocolo exigido pela Vigi-
lância Sanitária. (Página 4A)
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Edvaldo pressiona Belivaldo
Até agora, neste inicio de ano, o governador de Sergipe,

Belivaldo Chagas, não revelou seu candidato a sua sucessão
estadual. A imprensa especula muito. Diz que o preferido do
governador é o deputado federal Fábio Mitidieri e fala tam-
bém no prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, este último,
através das redes sociais e de emissoras de rádio e até notas
plantadas nos jornais, pressiona Belivaldo a ser o escolhido
do Governo para a disputa na sucessão de Chagas.

Algumas emissoras de rádio da capital e interior do Estado
mostram claramente a pretensão de apresentar o prefeito de
Aracaju como o melhor nome para ganhar as eleições deste
ano, para governador de Sergipe. A pressão é grande. Tem
radialista que no passado criticava veementemente Edvaldo,
contudo, hoje, diz que Nogueira é o melhor prefeito que Ser-
gipe já teve.

Com isso, o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, pres-
siona intelectualmente o governador Belivaldo Chagas. Como
se não bastasse, o próprio Edvaldo já avisou em entrevistas,
claro, nas emissoras que ele patrocina, que deseja governar o
Estado que ele escolheu para viver. Vamos aguardar até abril.

Divulgação

Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju

Seu voto é importante
Este ano, como todos sa-

bem, é de eleição. Em todas
as áreas da sociedade brasi-
leira vai respirar política.  É
assim todos os anos e agora
não é diferente. Aquele poli-
tico que você não via há mui-
to tempo, aparece. Surge
candidatos que começam a
doar alguma coisa e vira bon-
zinho de uma noite para o dia.
Enfim, vários pacotes de bon-
dade, com certeza, vão apa-
recer. Vai ter de tudo e até

xingamento. Faz parte de uma
política que não diz jus com
o seu nome.

Cabe aos eleitores saber
votar. Analisar os políticos,
escolher o menos ruim. É cla-
ro que não existe politico per-
feito, como na vida, não tem
um humano que não erre; to-
dos erram, porém, cabe a
cada um mudar e não errar
mais. Ver e ouvir as declara-
ções dos candidatos. Obser-
var o seu passado. Se já é

parlamentar ver o que ele fez
pelos brasileiros, isso é im-
portante.

O seu voto é relevante.
Não deixe de ir as urnas e
colocar a sua opinião. É bem
verdade que muitos brasilei-
ros estão desiludidos com a
política, todavia, se omitir é
pior. Não podemos mudar
ninguém, mas, procurar um
politico que se identifique
com nossa índole é proemi-
nente.

Uma das coisas que o povo
deve observar, e bem, é o
caso de corrupção no Brasil.
A Lava a Jato fez uma varre-
dura nos políticos de um
modo geral. Muita gente foi
presa, outros respondem pro-
cessos, enfim, foi de grande
valia esta operação. A estes,
envolvidos em adulteração,
jamais devemos dar o nosso
voto. Seu voto é importan-
te.

MELHOR
A uma emissora de rádio,

o vereador por Aracaju, Ci-
cero do Santa Maria, disse
que, melhor para Aracaju,
seria o prefeito Edvaldo No-
gueira terminar o seu manda-

to e não arriscar ser gover-
nador de Sergipe. “Edvaldo
faz um bom trabalho em Ara-
caju e, se sair, prejudica o seu
projeto na capital sergipana”,
completa o parlamentar.

Divulgação

Não existe almoço grátis: jantar entre Lula e Alckmin mostra que tudo é possível na política
Por mais apaixonados pelos personagens que sejam os convidados, se procurarmos lá no
fundo, talvez seja possível descobrir o que levou tanta gente a um restaurante paulistano.

Por Reinaldo Polito

Apesar da aproximação
entre Lula e Alckmin, eleito-
res de ambos os lados tor-
cem o nariz. O jantar promo-
vido para juntar Lula e Alck-
min, já teria desaparecido do
mapa se não fosse requenta-
do à exaustão. É mais ou me-
nos como briga de casal.
Cada vez que um cônjuge res-
gata motivos de desavenças
passadas, dá a impressão de
que o fato, embora aparen-
temente adormecido no tem-
po, ressurge como se estives-
se ocorrendo naquele mo-
mento, até com mais intensi-
dade. Verdade. Toda vez que
alguém toca no assunto des-
se bendito jantar, e o que não
falta é gente trazendo à baila
detalhes do encontro que pas-
saram despercebidos nas no-
tícias anteriores, parece que
os fatos são inéditos, que se
dão naquele novo instante.

São conversas mais ou me-
nos assim: “Fiz uma rápida
contagem e fiquei surpreso.
Estavam presentes no jantar
representantes de nove par-

tidos diferentes!”. “Até o Ar-
thur Virgílio, aliado de Doria
na campanha de 22, deu as
caras no encontro”. “Você
sabia que estiveram presen-
tes no convescote de luxo
mais de 500 pessoas?”. E aí
vem a relação da turma graú-
da que compareceu para
abraçar os até então, aparen-
temente, inimigos políticos.
Só para citar alguns: Gleisi,
Haddad, Kassab, Maia,
Aziz, Randolfe, Renan. Bem,
daria para completar um ál-
bum com essas figurinhas ca-
rimbadas. E a pergunta que
não quer calar: quem pagou
o rango? Sim, sabemos que
a promoção foi do grupo
Prerrogativas, formado por
advogados. Como é sabido,
entretanto, que não existe al-
moço grátis, a questão é mais
profunda: quem se beneficia-
rá desse “investimento”? Ha-
veria, por trás da comilança,
um motivo camuflado? Você
sabia que há pesquisas sérias
sobre as consequências das
confabulações que ocorrem

durante uma refeição?
De onde vem, afinal, essa

máxima? Ainda que não exis-
ta confirmação da origem
dessa frase, uma das explica-
ções é a de que a expressão
“almoço grátis” era usada por
bares americanos, que, no
século XIX, costumavam não
cobrar a comida dos clientes
que consumiam bebida. Será
que não existe mesmo almo-
ço grátis? Os pesquisadores
Keyer e Kirschner desenvol-
veram interessante estudo
sobre esse tema na Universi-
dade de Yale. E para não ha-
ver dúvidas, a observação foi
realizada duas vezes. Eles
queriam saber se era mais fá-
cil persuadir uma pessoa du-
rante a refeição. Será que a
resistência do eleitor, do cli-
ente, do julgador, poderia ser
enfraquecida, e, assim, desar-
mados, ficariam mais susce-
tíveis a comprar o produto ou
votar em determinado candi-
dato?

A pesquisa contou com
216 participantes. As pesso-

as foram separadas em três
grupos. Um leu mensagens
persuasivas enquanto comia
e bebia. Outro ouviu a mes-
ma mensagem sem nenhuma
alimentação. E o último, gru-
po de controle, não foi sub-
metido a mensagens persua-
sivas importantes. As opini-
ões de cada participante fo-
ram registradas em questio-
nários que responderam an-
tes e após a experiência. As
questões foram cuidadosa-
mente elaboradas para medir
se ocorreriam alterações em
sua maneira de pensar. Fo-
ram apresentadas quatro
mensagens persuasivas para
cada grupo. Conclusão: a
pesquisa confirmou que as
pessoas que se submeteram
às mensagens persuasivas
enquanto se alimentavam
mudaram mais de opinião.
Foram persuadidas com mais
facilidade que as que não se
distraíram com bebidas e ali-
mentos.

LAERCIO OLIVEIRA
O deputado federal Laércio Oliveira fez uma festa, no mês

passado, para apresentar a nova sede da Fecomércio, da
qual ele é presidente. Durante os quase oito anos a frente da
instituição, Oliveira apresentou ao público presente várias
obras realizadas por ele. Está deixando a Fecomércio com
vários trabalhos realizados. Disso o deputado não deve se
vangloriar, porque é obrigação dele. Está ali para isso.

Divulgação

Laércio Oliveira
BOLSONARO EM SERGIPE

Segundo o jornalista Car-
los Ferreira, o presidente da
República, Jair Messias Bol-
sonaro pode vir a Sergipe nos
próximos meses. Ele partici-
pa da inauguração de dois

residenciais em Nossa Se-
nhora do Socorro, quando
serão beneficiadas mil famíli-
as. O convite é do prefeito da
cidade, Padre Inaldo.

EDVALDO ESFRIOU
O ex-vereador Elber Bata-

lha Filho, disse a uma emis-
sora de rádio, que o prefeito
de Aracaju, Edvaldo Noguei-
ra esfriou com relação a ser
o escolhido do governador

para disputar as eleições des-
te ano ao Governo de Sergi-
pe. Falou que a disputa faz
ser acirrada, entre a oposição
e situação. “Só sabemos o
eleito quando as urnas se
abrirem”, pontuou.

Elber Batalha Filho
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito
Assassinos usam comunismo para
fixar o nazismo e executar pobres

Milhões de brasileiros poderão ser executados, apenas porque são negros ou pretos,
depende como você veja a questão racial, morenos, indígenas, quilombolas, ciganos,
gays, lésbicas, transgêneros e de outros grupos que não agradem aos cruéis assassinos,
que se dizem puros e que agem em nome da pátria e da família.

Estas pessoas estão tentando implantar o nazismo no Brasil, com o argumento de que
o comunismo mata milhões no mundo e que o nazismo apenas seis milhões. Estas
comparações são criminosas e devem ser combatidas e punidas, com base na nossa
legislação.
No Governo Bolsonaro, os grupos nazistas cresceram 270%, estimulados pela política
de ódio difundida pelo presidente Jair Bolsonaro e seus filhos, em especial o vereador
Carlos Bolsonaro (RJ).
Recentemente, após suposta saudação nazista, Adrilles Jorge é demitido da Jovem Pan.
Ele fazia parte do time de comentaristas da Jovem Pan e fez saudação nazista ao final de
um programa.
Ele apoia o youtuber Bruno Aiub, o Monark do Flow Podcast, Adrilles se despediu do
público com a palma da mão estendida, um sinal de saudação a Adolf Hitler, líder do
nazismo entre as décadas de 1930 e 1940 na Alemanha.
Monark, que era um dos apresentadores do Flow e é tido como um dos responsáveis
por difundir no Brasil a cultura do podcast, defendeu durante uma entrevista a criação
de um partido nazista reconhecido pela lei. Ele argumentava durante debate com os
deputados Kim Kataguiri (Podemos) e Tabata Amaral (PSB) sobre a liberdade de opinião
e de expressão no Brasil.
A fala gerou uma onda de represálias, com o Flow perdendo grandes patrocinadores e
convidados cancelando suas participações ou pedindo a exclusão de entrevistas já
gravadas. O youtuber foi desligado da sociedade que mantinha nos Estúdios Flow e
vendeu a participação de 50% no negócio.
Monark alegou que “estava bêbado” quando falou sobre a criação do partido e que
não é adepto de ideais nazistas.
O presidente Jair Bolsonaro, seu filho deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro
Marcos Ponte (Ciência e Tecnologia) e a deputada federal Bia Kis receberam uma
representante dos nazistas alemães, que tem entre as suas glórias avôs que serviram a
Hitler, inclusive como ministro das Finanças e em outros cargos.
Adrilles ganhou projeção no Brasil ao participar do Big Brother Brasil 15, em 2015.
Então uma figura tida como frágil, o filósofo se tornou comentarista da Jovem Pan após
uma série de declarações favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro e de posições
claramente racistas e homofóbicas – sempre com a opção pelo choque no discurso
como contraponto a posições de esquerda.
Além disso, ele deu diversas declarações negacionistas, contrárias à vacina da Covid-
19 e ao perigo contra a vida representado pela pandemia do coronavírus.
O procurador-geral da República, Augusto Aras, determinou a instauração de
investigação contra o youtuber Monark e o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP)
por suspeita de apologia ao nazismo durante o episódio do programa Flow Podcast.
É bom lembrar que os nazistas mataram milhões de pessoas em câmaras de gás e faziam
experiências, arrancando a pele de pessoas vivas, afim de verificar a reação e o tempo
de cicatrização. Os nazistas torturavam e matavam crianças e velhos, porque não serviam
como escravos nos campos de concentração.
Eles arrancavam órgãos das pessoas, ainda viva, para experiências genéticas. As
atrocidades dos nazistas não têm parâmetros na humanidade e são estes monstros que
recebem a simpatia e o incentivo do presidente Jair Messias Bolsonaro. É bom lembrar
que ele, numa entrevista, se orgulhou de ter um avô como nazista e soldado de Adolf
Hitler e Bolsonaro disse que, com certeza, se alistaria no exército nazista. Vocês estão
vendo em quem votaram. Este vídeo dele se gloriando do avô nazista e garantindo que
se alistaria no exército e citando Hitler como grande chefe estrategista, pode ser
encontrado na internet e foi exibido várias vezes no Programa Cidadania, que vai ao ar
de segunda a sexta-feira, das 21h às 24, na fmcidadania.vocenoar.com
Vários assessores de Bolsonaro fizeram pronunciamentos e gestos de saudações
nazistas e minimizam as atrocidades do nazismo, confrontando –os com os comunistas
de cristãos. Acham normal a tortura e execução de pessoas pelos nazistas, que também
estupravam meninas e meninos e roubavam dinheiro, joias e obras de arte nas cidades
que ocupavam.
Fora da agenda, Bolsonaro se reúne com deputada de extrema direita da Alemanha.
Beatrix von Storch é líder do partido Alternativa para a Alemanha (AfD); avô foi ministro
de Finanças de Hitler, por 12 anos. Nazista, a deputada foi recebida no Palácio do
Planalto.
O encontro ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, na última semana – quando a
parlamentar também se encontrou com deputados bolsonaristas. Como não foi incluída
na agenda, a reunião só se tornou pública quando Beatrix von Storch divulgou fotos
com Bolsonaro nesta segunda (26) (veja acima).
Na postagem, a deputada agradeceu a recepção de Bolsonaro e se disse impressionada
com a compreensão do presidente sobre problemas da Europa e os desafios políticos
atuais. Von Storch defendeu a união dos conservadores para combater a ideologia dos
grupos de esquerda.
Procurado, o Palácio do Planalto não informou a pauta da reunião e o motivo de o
compromisso não ter sido registrado na agenda de Bolsonaro.
O partido é contra a política migratória de Merkel. Em 2018, Von Storch protagonizou
uma polêmica com a polícia de Colônia, na Alemanha, após a corporação publicar
mensagem em redes sociais com alertas em alemão e árabe. A parlamentar questionou o
uso da língua – as postagens dela foram deletadas pelo Twitter e pelo Facebook.
“Que diabos se passa neste país? Por que a polícia publica agora mensagens oficiais
em árabe?”, disse Von Storch. “Agora se dirige às hordas de homens bárbaros,
muçulmanos e estupradores para tentar adulá-los?”, questionou
A deputada de extrema direita Bia Kicis (PSL-DF) exibiu em suas redes sociais uma foto
com a parlamentar alemã Beatrix von Storch, do partido de ultradireita Alternativa para

a Alemanha (AfD). Bia importante aliada de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e
preside a Comissão de Constituição e Justiça.
O registro foi feito durante um encontro em Brasília. Poucas horas depois, foi a vez de
o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o filho “03” do presidente Jair Bolsonaro,
fazer o mesmo.
“Hoje recebi a deputada Beatrix von Storch, do partido Alternativa para Alemanha, o
maior partido conservador daquele país. Conservadores do mundo se unindo para
defender valores cristãos e a família”, escreveu Kicis. “Somos unidos por ideais de
defesa da família, proteção das fronteiras e cultura nacional”, escreveu, por sua vez,
Eduardo Bolsonaro.
As publicações dos dois deputados brasileiros imediatamente geraram uma série de
críticas nas redes sociais, apontando episódios controversos da carreira política de
Beatrix von Storch, posições xenófobas e nacionalistas da deputada e de seu partido e
até mesmo a sombria história familiar da parlamentar.
“A Alternative für Deutschland (Alternativa para a Alemanha) é um partido político
alemão de extrema direita, fundado em 2013, com tendências racistas, sexistas,
islamofóbicas, antissemitas, xenófobas e forte discurso anti-imigração”, afirmou o Museu
do Holocausto sediado em Curitiba, em reposta à publicação da deputada Bia Kicis.
Membro de uma família antiga de origem nobre, Beatrix von Storch é, pelo lado materno,
neta de Johann Ludwig Schwerin von Krosigk, que serviu como ministro das Finanças
da ditadura de Adolf Hitler por mais de 12 anos.
Inicialmente um conservador tradicional, Schwerin von Krosigk foi nomeado para o
posto nos derradeiros meses da República de Weimar, mas acabou abraçando o nazismo
com a ascensão de Hitler em 1933.
Na posição de ministro das Finanças, Schwerin von Krosigk foi responsável por confiscar
propriedades de judeus e explorar financeiramente áreas conquistadas pela Alemanha
nazista.
Após o suicídio de Hitler, em abril de 1945, Schwerin von Krosigk foi ainda alçado ao
posto de “ministro-chefe” (equivalente a chanceler) no efêmero governo do almirante
Karl Dönitz, que havia assumido o cargo de presidente do que restava da Alemanha.
Schwerin von Krosigk seria mais tarde julgado e condenado pelo Tribunal de
Nurembergue, na etapa conhecida como o “julgamento dos ministros”, entre 1948 e
1949. Ele foi sentenciado a dez anos de prisão por crimes de guerra, mas foi beneficiado
por uma anistia em 1951. Morreu em 1977.
Pelo lado paterno, o outro avô de Beatrix von Storch também não foi menos controverso.
Filho de um duque, Nikolaus von Oldenburg era membro tanto do Partido Nazista
quanto da SA, a força paramilitar da legenda.
Em 1941, Von Oldenburg escreveu uma carta para Heinrich Himmler, o comandante da SS
e um dos arquitetos do Holocausto, perguntando se ele poderia ajudá-lo a comprar
propriedades confiscadas no Leste Europeu.
Ativa em círculos de direita desde seus tempos de faculdade, Beatrix von Storch, de 50
anos, chegou a trabalhar como advogada, mas no fim dos anos 2000 deixou a profissão
para se dedicar à política em tempo integral.
Na sua viagem ao Brasil nesta semana, ela foi acompanhada de seu marido, Sven von
Storch, de quem adotou o sobrenome em 2010. Ele aparece na foto do encontro divulgada
por Eduardo Bolsonaro.
Sven, membro de uma família alemã que se fixou no Chile após a derrota da Alemanha na
Segunda Guerra Mundial, dirige junto com sua mulher vários coletivos e lobbies
ultraconservadores na Alemanha, que promovem ideias antimigratórias e “valores
cristãos” e se opõem ao casamento gay.
Lutz Graf Schwer é outro parente da deputada e que serviu a Adolf Hitler, como ministro.
Em 2013, veículos da imprensa alemã levantaram a suspeita de que o casal havia
embolsado 98 mil euros que haviam sido doados para um desses coletivos dirigidos por
Sven. Beatrix von Storch negou irregularidades e disse que sacou o dinheiro para
colocá-lo em um cofre como medida de prevenção.
Sven também costuma publicar textos no site Freie Welt – ligado aos coletivos do casal
– advertindo contra o que chama de “grande reset” mundial e a “ideologia de gênero”,
entre outros temas que costumam ser explorados pela direita mundial, inclusive a
bolsonarista.
Em 2016, Von Storch manifestou aprovação à mensagem de um usuário do Facebook
que havia perguntado se guardas de fronteira deveriam atirar em refugiados que
chegassem ao país, inclusive mulheres com crianças.
Em janeiro de 2018, ela voltou a causar controvérsia ao reclamar publicamente de tuítes
da Polícia de Colônia que desejavam feliz ano novo em várias línguas, inclusive o árabe.
“O que diabos está acontecendo neste país? Por que um site oficial da polícia da
Renânia do Norte-Vestfália [estado em que fica Colônia] tuíta em árabe. Eles pretendem
apaziguar as hordas de homens bárbaros, muçulmanos e estupradores em massa dessa
maneira?”, escreveu na ocasião. A rede social apagou a mensagem por violação das
regras.
A visita de Beatrix von Storch aos deputados Eduardo Bolsonaro e Bia Kicis não é a
única conexão recente entre membros da AfD e a cena bolsonarista/ultraconservadora
brasileira.
Em 2018, na ocasião da eleição de Jair Bolsonaro à Presidência, a conta no Twitter da
bancada da AfD no Bundestag reproduziu uma mensagem do deputado Petr Bystron
felicitando Bolsonaro pela vitória.
“Jair Bolsonaro é um conservador franco que vem trabalhando para combater a corrupção
de esquerda e restaurar a segurança e prosperidade para o seu povo”, disse em nota o
deputado. “Como ocorre com a AfD, ele foi inimizado por todos os lados por ser um
outsider que desafiou o sistema”, completou Bystron.

ROGÉRIO
Dizem por aí que o senador
médico Rogério Carvalho (foto),
PT, virtual candidato ao Governo
do Estado, corre de Jackson
Barreto como o diabo da cruz.
Acha que o ex-governador trará
prejuízo para a sua candidatura.
Jackson quer encerrar a sua
carreira política como senador.
CIDADANIA
Você tem que prestigiar a
fmcidadania.vocenoar.com Tem
uma programação musical de
qualidade e o programa
Cidadania, das 21h às 24h, de
segunda a sexta-feira. Aos
sábados é a vez de Sons do
Brasil, com música de primeira.
MUITA COISA
O programa Cidadania tem
horóscopo, orações, Chico
Xavier, Feliz Idade, notícias das
domésticas, futebol amador e
muito mais, para você ficar bem
informado. Mas você pode me
ouvir, também, pela Anchieta FM
105,9
DOMICÍLIO
Eleitor que mudou de endereço
tem que comunicar à Justiça
Eleitoral até o dia quatro de maio.
O primeiro passo para a alteração
do cadastro eleitoral é verificar
se há algum débito pendente na
Justiça Eleitoral. A consulta pode
ser feita na seção “Serviço ao
Eleitor” do Portal do TSE. Ali
também é possível emitir o boleto
dos eventuais débitos para
pagamento.
ARQUIVO
Depois, é necessário enviar a
imagem ou o arquivo PDF de um
documento oficial com foto,
frente e verso; do comprovante
da nova residência com, pelo
menos, três meses de moradia;
do recibo de pagamento dos
eventuais débitos com a Justiça
Eleitoral; e, para os homens acima
de 18 anos, do comprovante de
quitação do serviço militar
obrigatório.
SELFIE
Também é preciso enviar uma
selfie, segurando junto de si o
documento oficial informado no
cadastro, com a foto virada para
a câmera. Nessa fotografia, o
solicitante não poderá usar
óculos, chapéu ou qualquer outra
peça de vestuário que atrapalhe
a visualização do rosto.
REQUERIMENTO
Ao fazer o requerimento, o
interessado apenas em atualizar
o cadastro não poderá marcar a
opção “Não Tenho”, pois assim
iniciará o procedimento para
emissão de um título eleitoral
originário. É importante informar
um número de telefone para
contato, no caso de ser
apontado algum problema com a
documentação juntada.
ANÁLISE
O requerimento será concluído
somente após a análise das
informações prestadas e dos
documentos apresentados, que
serão confrontados com a
imagem do requerente e a
respectiva fotografia no
documento de identidade. Para
acompanhar o processo de
análise, basta acessar o Portal do
TSE.
MARÇO
As escolas da rede municipal de
Aracaju terão as suas atividades
iniciadas no dia 6 de março. É
uma forma de colocar o máximo
de crianças vacinadas.
MATERIAL
Nesse período do dia 14 até o dia
7 de março, nós vamos fazer a
entrega do material escolar e dos
kits de fardamento”, disse o
prefeito de Aracaju, Edvaldo
Nogueira. Além do adiamento do
início das aulas, o prefeito
também anunciou que haverá
ações de vacinação para os
alunos dentro das escolas. “A
Prefeitura de Aracaju irá fazer
vacinação nas escolas. A
Prefeitura vai distribuir uma
autorização para que os pais
autorizem a vacinação do seu
filho. No primeiro dia de aula

teremos vacinação nas escolas”,
completou Edvaldo.
MARAJÁ
Alguém se lembra quem usava
estava palavra e que se
transformou no “caçador de
marajá”? Era o famoso Fernando
Affonso Collor de Melo, ou
simplesmente Fernando Collor
ou Collor. Ele foi caçado, porque
descobriram que fez uma
campanha bandida e o marajá foi
esquecido. Collor está solto e é
um dos principais assessores de
Jair Messias Bolsonaro, como se
este, PHD em roubar o dinheiro
público, via rachadinha
precisasse de alguém para auxiliá-
lo a tirar nosso dinheiro.
NÃO ACABOU
 com foto de Maurício Soares de
Souza Nogueira filho do prefeito
de Aracaju Edvaldo Nogueira
A palavra marajá foi esquecida,
mas eles continuam e estão
soltos por ai, curtindo com o
nosso dinheiro. Vocês sabem
quem é Maurício Soares de Sousa
Nogueira? Tem um chocolate da
copenhagen, dado por Fabrício
Queiroz, quem descobrir. Basta
queimar a mufa e pensar em dois
nomes ilustres de família. Ele é
filho da jornalista e ex-deputada

federal e estadual Tânia Soares e
do atual prefeito de Aracaju,
Edvaldo Nogueira Filho. Os
marajás estão ai e o moçoilo é
uma prova viva e exuberante
disso.
SALÁRIO
Maurício Soares (foto), filho da
combatente ex-deputada federal
Tânia Soares, principalmente
contra aqueles que se
aproveitavam do serviço público
para obtenção de salário digno
de príncipe, tem um ganho
mensal de R$ 10.665,76 para
exercer a função de Assistente
Técnico, no Tribunal de Contas
do Estado de Sergipe.
JULGAMENTO
Vocês sabiam que Maurício
Soares trabalha numa corte que
tem por obrigação julgar as
contas do seu pai prefeito de
Aracaju? E tem moral neste
negócio.
IMORALIDADE
Cansei de ouvir no plenário da
Assembléia Legislativa do
Estado de Sergipe, o inigualável
deputado Rosendo Ribeiro Filho
(Ribeirinho) dizer que o Tribunal
é do Faz de Conta e não é nada
mais certo do que um dia depois
de uma noite.

MAIS MAMATA
Outra que não ficou
desamparada pelo sombreiro do
TCE, por causa da certidão de
nascimento, foi Yasmin Barreto
Déda Chagas, filha do saudoso
Marcelo Déda. Recebe
mensalmente R$ 9.030,25 para
exercer função na Coordenadoria
de Comunicação e Mídias
(Yasmin Barreto Déda Chagas).
ESPERTO
O deputado federal Laércio
Oliveira está usando os
investimentos no Sesi e Senac,
para se autopromover, visando
as eleições de outubro. O
trabalhador é usado de todas as
formas.
SEM PREFEITO
Quem anda pelo centro de
Aracaju, principalmente na área
do mercado municipal, fica com
a impressão de que não existe
prefeito. A coisa está muito
bagunçada e vocês imaginem se
o cabra se eleger governador,
Sergipe some.
EU QUERO
Foto do prefeito de Aracaju
Edvaldo Nogueira
Nos bastidores espertalhões se
articulam para a escolha do vice
na chapa encabeça por Edvaldo

Nogueira (foto) na disputa pela
sucessão de Belivaldo Chagas.
Obras na periferia da capital,
como no bairro 17 de Março e a
conclusão de uma que poderia
completar dez anos, no Santa
Maria, serão cartões de visita
de Edvaldo para o eleitorado.
DEPUTADA
Ainda na esteira do espólio
político do saudoso Marcelo
Déda, a vice-governadora
Eliane Aquino pretende voltar
para sua terra Brasília, mas como
deputada federal. Como o eleitor
brasileiro é abestado, não custa
muito tentar.

GARCIA
A ex-candidata a prefeita de
Aracaju, delegada de Polícia
Civil, Danielle Garcia Alves
Soares, está correndo trecho,
mostrando que está viva.
Ninguém sabe qual será o cargo
de sua cobiça.

ÓRGÃOS
A morte de um ente querido é
muito dolorosa para toda a
família e o momento de perda e
sofrimento pode se transformar
na esperança de dar uma nova
vida a quem aguarda há meses

por um transplante de órgãos ou
tecidos. No Brasil, a Lei Nº 9.434/
1997 é o principal instrumento
legal para a regulação dessa
necessidade urgente de salvar
vidas.  Mas a autorização deve
ser dada pelos familiares
próximos do doador (cônjuges,
filhos, irmãos, pais).  Em Sergipe,
a Central de Transplantes
registrou três doações de
múltiplos órgãos em 2021. Na
Assembleia Legislativa, foram
aprovadas proposituras com a
finalidade de estimular a doação
de órgãos e com isso diminuir a
fila de espera, que atualmente é
de 325 inscritos somente para
transplante de córnea.
NA TELINHA
Ainda este ano, a Deus querer,
estarei na telinha, com um canal
no youtube
 abordando de como não usar o
papel higiênico dos dois lados a
ficar atento e não cair na lábia do
político bandido, que faz de você
um babaca, idiota, égua, imbecil
e por ai vai. Vamos fazer uma
televisão diferente. Se não
tivemos o dinheiro para bancar
um programa na televisão,
queremos você ligado no nosso
canal do youtube. Nos aguardem.
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Terceira via
Quem esperava já chegou. Estamos falando do ano de

2022. Ano de eleição e copa do mundo. Paixão do brasi-
leiro, os dois eventos muitos significativos para o povo. O
primeiro, sem sombra de dúvida, mexe com a população
e, o segundo, nem tanto, mas, é valioso e faz a diferença
para muitos. Na política, a polarização é, entre a direita e
esquerda, notadamente, Lula e Bolsonaro, caso se os dois
forem para a disputa. Agora surgem uma chamada tercei-
ra via.

O ex-juiz e ex-ministro no Governo do Bolsonaro, Sério
Moro, conhecidíssimo dos brasileiros, já avisou em entre-
vistas que pretende sim participar das eleições na terceira
via. Se diz pré-candidato a Presidência da República e
fala aos jornalistas brasileiros e até de outros países. No
mês passado, a uma emissora de televisão, o ex-ministro
criticou o atual governo e o ex-presidente Lula.

Sérgio Moro falou que o Governo do Bolsonaro tem
dificuldades na economia, no desemprego e na inflação
alta. Já o petista, Moro foi categórico em dizer que o Go-
verno da esquerda foi de corrupção. O ex-ministro falou
que a terceira via é importante porque os brasileiros têm
opções.

O pré-candidato confessor que está conversando com
alguns partidos políticos para formar uma ideia única e dis-
putar as eleições deste ano. Sérgio é do Podemos, mas,
falou que conversa com partidos que queiram se somar a
esse projeto. Portanto, a terceira via vem pro jogo.

Tanto o pessoal da direita quanto da esquerda não acre-
dita em terceira via. Diz que a polarização está entre es-
querda e direita e não tem outro termo. Assegura que ou-
tra candidatura ou outras candidaturas são sem expressão
e vão para o jogo para cumpri tabela. E ainda tem um,
porém, poderá ser acirrada ou não, se Lula desistir da
disputa. Como politica é dinâmica, vamos aguardar. Jun-
tos em 2022!

PANDEMIA
Apesar dos números crescentes da Pandemia, a varian-

te Ômicron, ainda tem políticos que insistem em realizar o
Carnaval. Mais um ano difícil para todos nós em todos os
sentidos. Temos a chance de nos cuidar e fazer a nossa
parte. Enquanto prefeitos e governadores liberam os es-
paços públicos para eventos, cabe a nós frequentar ou
não.

ROGÉRIO CARVALHO
Segundo o ex-vereador

Elber Batalha Filho, o se-
nador Rogério Carvalho
(PT) é um nome forte para
disputar o Governo de Ser-
gipe. Falou que o senador
tem trânsito livre na comu-

nidade e disse que “tem bol-
sonarista que vota em Rogé-
rio”. O parlamentar terá mui-
tos desafios pela frente, prin-
cipalmente quando tentar de-
fender o ex-presidente Lula.
Vamos aguardar!

PARA FEDERAL
A vereadora Emília Cor-

reia, pode disputar, este
ano, uma vaga para depu-
tado federal. Emília é uma
boa parlamentar e tem o
apoio do povo. Nas eleições
passadas, a vereadora teve
mais de 50 mil votos e, só
não entrou por causa da le-
genda. Agora, mais experi-
ente, Emília sabe o melhor
momento para anunciar a
sua pretensão.

SERVIDOR
O governador Belivaldo Chagas disse para jornalistas

que, assim que os trabalhos na Assembleia Legislativa re-
tornarem, a primeira coisa a fazer é enviar o projeto de
reajuste para o servidor público. Chagas ajustou as con-
tas do Estado, paga o trabalhador dentro do mês e tem
sobra para conceder esse reajuste. Vamos aguardar quanto
vai ser.

LUCIANO BISPO

Presidente da Assembleia
Legislativa, o deputado

Luciano Bispo, em
entrevista para a imprensa

sergipana, tem dito que
aceita participar da chapa

majoritária, anunciada
pelo governador Belivaldo

Chagas, como vice.
Porém, nos bastidores a
conversa é que, caso o

escolhido do governador
for Fábio Mitidieri, aí sim,

Luciano é vice.

Confederação prevê crescimento
na economia com Auxílio Brasil

Lojistas se beneficiam com políticas públicas do Governo Federal

O Auxílio Brasil de
verá injetar R$ 84
bilhões na econo-

mia ao longo de 2022, sendo
R$ 59 bilhões ao consumo.
Essa é a projeção da Confe-
deração Nacional do Co-
mércio (CNC). Os pagamen-
tos de dívidas deverão con-
sumir um quarto dos recur-
sos disponibilizados pelo pro-
grama. R$ 28 bilhões devem
chegar ao comércio varejis-
ta. As parcelas já começaram
a ser pagas aos beneficiários.
O valor praticamente iguala-
ria todo o gasto com o bolsa
família entre janeiro de 2019
e outubro 2021, quando che-
gou a R$ 93,6 bilhões. Com
o valor mínimo de R$ 400, o
montante é destinado a pelo
menos 17,5 milhões de famí-
lias que vivem em situação de
pobreza ou de extrema po-
breza. Nada muda para quem
integrava o extinto Bolsa Fa-
mília, os cartões e senhas até
então utilizados para saques
dos benefícios seguem váli-
dos e podem ser utilizados
para o recebimento do Auxí-
lio Brasil até que os novos

sejam emitidos.
O economista da Confede-

ração Nacional do Comércio
Fábio Bentes destaca que a
maior parte vai para o con-
sumo imediato de bens de
primeira necessidade. “A gen-
te deve ter cerca de 70%
desses recursos sendo desti-

nados para o consumo ime-
diato, ele não é consumismo
imediato, é consumo mesmo,
são itens básicos. No comér-
cio, por exemplo, segmentos
de alimentos, de medicamen-
tos, são aqueles que têm mais
apresentado algum fôlego de
crescimento. Como a gente

sabe, a inflação dos alimen-
tos anda muito alta, e a ten-
dência é que o consumidor
privilegie esses gastos básicos
e consuma o consumo, apro-
ximadamente, de R$ 7 a cada
R$ 10 obtidos por meio do
Auxílio Brasil”, pontuou.

FESTA DA CARNE

Mesmo não sendo oficial, o povo mantém a tradição do carnaval
DIVULGAÇÃOCom o avanço da Covid-

19, a maioria dos governado-
res dos Estados cancelaram
o carnaval deste ano. Nas
entrevistas, os gestores dis-
seram que o espaço público
está proibido de fazer a fes-
ta, uma tradição de longos
anos e, por dois anos conse-
cutivos, o carnaval foi inter-
rompido. Por outro lado, a
população continua fazendo
a festa. Os clubes, as praças,
as chácaras, as residências,
entre outros, farão a festa da
carne. Segundo informações,
os clubes que vão realizar o
carnaval, cumprirão todo o
protocolo exigido pela Vigi-
lância Sanitária.

Escolas de Samba - A Liga
Independente das Escolas de
Samba de São Paulo definiu
as novas datas de desfiles do
Carnaval 2022, que aconte-
cerão no Sambódromo do
Anhembi. O carnaval, previs-
to inicialmente para 25 e 26

Atendendo todos os protocolos contra a Covid-19, o povo faz a festa

de fevereiro, foi adiado pela
Prefeitura de São Paulo para
o feriado Tiradentes, em 21
de abril. A decisão foi toma-
da devido ao avanço da va-

riante Ômicron da Covid-19
no Brasil.

As escolas do grupo de
Acesso II serão as primeiras
a desfilar, em 16 de abril, se-

guidas pelo Acesso I, no dia
21. As 14 agremiações do
Grupo Especial passam pelo
sambódromo nos dias 22 e
23 de abril.

FEMININO
Papa atribui ministérios leigos a mulheres pela primeira vez na história da Igreja

Pontífice quer trazer esta-
bilidade e reconhecimento
público ao sexo feminino; Lei
para inclusão do gênero foi
alterada em 2021. Vaticano
destacou, no entanto, que a
novidade não representa um
sinal de que um dia as mulhe-
res poderão se tornar padres.

Os chamados ministérios
leigos da Igreja Católica se-
rão ocupados oficialmente
por mulheres. O Papa Fran-
cisco conferiu os ministérios
de Eleitorado e Catecismo
durante celebração na
Basílica de São Pedro, em
Roma. Em 2021, Francisco
mudou a lei da igreja para
ministério de eleitorado e
acolheitado, que no geral
eram destinados a seminaris-
tas em preparação para o
sacerdócio.

 Os leitores são responsá-
veis por ler as escrituras, en-
quanto os acólitos servem na
missa e os catequistas ensi-
nam os dogmas e princípios
da religião para crianças e
adultos convertidos. Francis-
co disse na ocasião que que-
ria trazer estabilidade e reco-
nhecimento público às mulhe-
res, que já executavam esses
papéis.

O Papa delegou seis mulhe-
res e dois homens a função
de eleitores e três mulheres e
cinco homens ao cargo de
catequistas. O pontífice criti-
cou aqueles que precisam de
regulamentos rígidos e mais
regras para encontrar Deus.
O Vaticano destacou, no en-
tanto, que a novidade não
representa um sinal de que um
dia as mulheres poderão se
tornar padres.
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No aniversário de São Paulo, Eduardo
Kobra doa mural que une ciência e fé

Kobra mostra as mãos de um médico, com o jaleco em posição de oração

O paulistano ícone da
street art Eduardo
Kobra fez dois

grandes murais para doar ao
Hospital das Clínicas de São
Paulo, no aniversário da ca-
pital paulista, mês passado.
Um dos murais, que acabou
de ser finalizado, “Ciência e
Fé”, possui 20 metros de al-
tura por dez de largura e está
situado na rua Dr. Eneias de
Carvalho Aguiar.

A obra traz a mensagem
clara e direta de que não há
contradição entre acreditar
em Deus e também na Ciên-
cia. Com as cores que carac-
terizam boa parte de seus tra-
balhos, Kobra mostra as
mãos de um médico, com o
jaleco e o estetoscópio, em
posição de oração.

Já o painel “Metamorfo-
ses”, de 34 metros de altura
por 7,5 de largura, em uma
imensa parede no Prédio dos
Ambulatórios do Hospital
das Clínicas de São Paulo,
mostra borboletas que saem
da água e deverá estar pron-
to em breve. “Fiz ‘Metamor-
foses’ pensando nas pessoas
que estão doentes e precisam
de esperança, fé e transfor-
mação para superar esse
momento difícil”, conta o ar-
tista.

Kobra ressalta que ambos
os murais foram doados. “É
um gesto em meu nome, mas
também dos paulistanos e
brasileiros em geral para o
Hospital das Clínicas de São
Paulo, que faz um trabalho de
excelência. Eu mesmo, que

tenho problemas graves de
saúde, já fui atendido muitas
vezes e acompanhei de perto
a determinação de todos ali.
É uma honra, um privilégio
enorme poder, com o meu
trabalho, retribuir tudo que
esses profissionais fazem por
nós com sua incrível capaci-
dade de se doar em benefí-
cio do próximo”.

Desde o início da
pandemia, o artista reduziu o
número de trabalhos e adiou
39 dos 40 convites que tinha
para pintar no Exterior. No
Brasil, a maioria das obras foi
relacionada à pandemia. Atra-
vés da arte, Kobra
conscientiza sobre a necessi-
dade de se vacinar e do uso
de máscaras e ajuda a levan-
tar recursos para pessoas em
situação vulnerável.

Divulgação

Ciência e Fé andam

O artista mostrando sua obra de arte

Ministério da Saúde anuncia
ações contra a hanseníase

O Ministério da Saú
de anunciou ações
para a prevenção,

diagnóstico e tratamento da
hanseníase. As iniciativas fo-
ram divulgadas como parte
da campanha de mobilização
do enfrentamento à doença
denominada Janeiro Roxo.

Foram incorporados ao
Sistema Único de Saúde três
novos testes para detectar a
patologia. Um novo protoco-
lo clínico com diretrizes para
o tratamento será publicado
em março, com orientação
aos profissionais de saúde.

Será feita uma campanha
de capacitação de médicos
da atenção básica, apelida-
da de Carreta da Saúde da
Hanseníase. As qualificações
serão realizadas em cinco
estados: Mato Grosso,
Maranhão, Ceará, Piauí e
Bahia.

Outra iniciativa será a
implementação do Telehans,
um serviço remoto para au-
xiliar a realização de diagnós-
ticos de hanseníase. O pro-
pósito é ampliar a
resolutividade dos diagnósti-
cos da doença. Um aplicativo
também será disponibilizado
para apoiar os profissionais
de saúde nos exames e tra-
tamentos.

Os representantes do Mi-
nistério da Saúde acrescen-
taram que será oferecido um
curso de educação a distân-
cia sobre o tema para profis-
sionais de saúde. A pasta
também irá conduzir um in-
quérito nacional sobre a situ-

ação de pacientes com
hanseníase.

O ministro da Saúde, Mar-
celo Queiroga, lembrou que
o Sistema Único de Saúde
(SUS) é fundamental para o
combate à doença e trata-
mento dos pacientes com ela.
“Onde não há retorno eco-
nômico, às vezes a indústria
farmacêutica vira as costas. É
necessário que a União, es-
tados e municípios, por meio
do SUS, consigam ter vigi-
lância em saúde mais eficien-
te”, defendeu.

Pandemia - Durante a
pandemia, foi identificada
uma queda nos registros de
novos casos. Enquanto em
2019 foram confirmados
27.684 novos diagnósticos
de hanseníase, em 2020 o
número foi de 17.979. O re-
presentante do Conselho
Nacional de Secretários de
Saúde (Conass), Nereu
Mansano, manifestou preo-
cupação com essa redução.

“Nem sempre a queda de
taxa de detecção é notícia
boa. Nestes últimos dois anos
[a redução] se deve a menor
procura do diagnóstico. Isso
aumenta o risco de um diag-
nóstico em fase mais avança-
da e maior risco de sequelas”,
declarou.

O presidente do Conselho
Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde
(Conasems), Willames Freire,
chamou a atenção para o fato
de a doença acometer de for-
ma mais intensa pessoas mais
pobres e argumentou sobre a

importância de ampliar as
ações de diagnóstico e trata-
mento.

“Temos compromisso de
retomada após pandemia in-
cluir cada vez mais pessoas
que estão de alguma forma à
margem por conta da dificul-
dade de acesso nesse perío-
do”, disse.

Cenário epidemiológico
- Segundo boletim
epidemiológico sobre a
hanseníase no Brasil, divulga-
do pelo ministério hoje, os
quase 18 mil novos casos no
Brasil em 2020 representam
93,6% dos novos diagnósti-
cos notificados nas Américas
nesse ano. Brasil, Índia e
Indonésia foram responsá-
veis, sozinhos, por 74% dos
127.396 novos casos em
todo o mundo.

Quanto ao perfil
sociodemográfico, nos últi-
mos anos (2016-2020) a
doença foi mais prevalente
em homens (55%) do que
mulheres (44%); em pardos
(58,9%) do que brancos
(24%) e pretos (12%) e na
faixa de pessoas com ensino
fundamental incompleto
(40,9%) do que entre os com
ensino médio e ensino supe-
rior completo (15%).

As regiões com as taxas
mais altas de infecção (por
100 mil habitantes) nos últi-
mos anos foram o Centro-
Oeste, Norte e Nordeste.
Em 2020, os estados com os
maiores índices foram Mato
Grosso (71,4), Tocantins
(53,9%) e Maranhão (28%).

Ministério distribui 2,5 milhões de vacinas pediátricas contra a Covid-19
Em sua terceira distribuição

de vacinas pediátricas contra
a Covid-19, o Ministério da
Saúde envia aos estados e ao
Distrito Federal mais 2,5 mi-
lhões de imunizantes. As va-
cinas da Pfizer, destinadas
para o público de 5 a 11 anos,
e da Coronavac, voltada a cri-
anças a partir de 6 anos, co-
meçaram a ser distribuídas e
a previsão é que sejam entre-
gues a todas as unidades fe-
derativas.

Nesta distribuição, pela pri-
meira vez, a Pasta envia cer-
ca de 734 mil doses de
Coronavac, produzidas pelo
Instituto Butantan, às unidades
federativas para a vacinação
do público infantil. O
imunizante deve ser utilizado
em crianças que não sejam
imunocomprometidas e acima

de 6 anos, segundo as reco-
mendações da Agência Naci-
onal de Vigilância Sanitária
(Anvisa). O intervalo reco-
mendado entre as doses é de
28 dias.

Neste primeiro momento, o
envio de Coronavac é
emergencial e atenderá aos
estados que sinalizaram pou-
cas doses em estoque. O Mi-
nistério da Saúde aguarda a
resposta das unidades da Fe-
deração sobre o quantitativo
em estoque e a demanda por
esse imunizante.

Além dessa remessa, outras
1,8 milhão de vacinas
pediátricas da Pfizer são
direcionadas para a vacinação
deste público, com oito sema-
nas de intervalo entre a primei-
ra e segunda dose.

Os detalhes dessa pauta de

distribuição estão no 80º Infor-
me Técnico, disponível aqui.

Para a imunização das cri-
anças de 5 a 11 anos é neces-
sária a autorização dos pais.
No caso da presença dos res-
ponsáveis no ato da vacina-
ção, haverá dispensa do ter-
mo por escrito. A orientação
da Pasta é que os pais ou res-
ponsáveis por suas crianças
procurem a recomendação
prévia de um médico antes da
imunização.

O Ministério da Saúde re-
força que os gestores locais do
Sistema Único de Sáude
(SUS) devem seguir a reco-
mendação da Pasta e aplicar
a vacina pediátrica seguindo a
ordem de prioridades, come-
çando pelas crianças com
comorbidades, deficiências
permanentes e indígenas.
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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

OSANILDE OLIVEIRA

VIDRAÇARIA  CRISTALINA

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviário de Aracaju - Sergipe

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

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

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

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

FILIE-SE!!

Avenida Edézio Vieira
de Melo, 1267 –

Pereira Lobo – Fone:
(79) 3214-2776

HIP

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

HIPER
FRANCARNE

PROMOÇÃO:
ESCAPAMENTO COM
 15% DE DESCONTO

À VISTA
4 VEZES NOS CARTÕES:

HIPER CARD
BANESE
MASTER

CIELO
VISA

AMERICAN

CLASSIFICADOS
Giro Total Lanches

Açougue, Minimercado e Hortifruti

MALU – Centro de Beleza

BARBARIDADE BAR
E LANCHONETE
RUA RAFAEL
 AGUIAR, 406

Suspensão, Embreagem,
Revisão, Troca de Correias,

Direção/ Câmbio
Rua São Cristóvão, 1690 – 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

Claudio anuncia pré-candidatura
ao Governo do Estado de Sergipe

O anuncio foi feito du
rante entrevista ao
radialista Carlos

Ferreira no programa 103
Noticias, onde Dr. Cláudio
Neves disse que a sua meta é
cuidar das pessoas idosas, dis-
cutir os interesses das comu-
nidades sem agredir ou atacar
as pessoas.

Ele explicou que o convite
foi feito após convite dos apo-
sentados e, segundo eles, “há
muitos anos me pedem para
ser candidato e defender prin-
cipalmente as causas que en-
volvem os idosos. Também já
ajudei a criar Lei que hoje é

modelo nacional e hoje funci-
ona bem em Sergipe. A Lei
Salve que foi idealizada por
mim junto com a Dra.
Berenice e hoje é modelo na-
cional”, explicou o pré-candi-
dato.

Ainda durante a entrevista,
Dr. Cláudio disse que defen-
de mais atenção aos aposen-
tados afirmando que “a gente
vai levar ideias novas com
coragem com fé, trabalhando
com indicadores de gestão pú-
blica, mostrando eficácia na
gestão, fazer um trabalho de
conscientização do que é ges-
tão pública e a população é

carente é carente de vários
aspectos, inclusive na questão
política”, disse Dr. Cláudio
Neves.

Sucesso total
Uma festa linda, organizada e repleta de gente bonita e

animada! Assim foi o Bloquinho do Bell, no domingo (6/
02). Comandada por Maísa Reis, o grupo É o Tchan e Bell
Marques, a festa aconteceu na praça de eventos da Orla
de Atalaia, na capital sergipana, em circuito indoor e com
trio elétrico, onde os foliões vestidos com abadás pularam
e curtiram ao som das três atrações musicais. Para a festa
acontecer, a Augustus Produções seguiu todos os
protocolos de segurança, inclusive exigiu do público a
carteira de vacinação contra a covid-19 na entrada. Foi
uma festa perfeita! Na foto, o vereador Soneca, Paulo
Daltro, Aroldo Júnior e o presidente da CMA, vereador
Nitinho.

Em Aracaju
Bernardo Mesquita passou uns dias em Aracaju

para cumprir agenda de trabalho junto a Escola de
Atores. Mas antes, o ator aterrissou no Bloquinho
do Bell e circulou pela festa esbanjando simpatia.
No registro fotográfico, Bernardo ao lado do
influencer digital e também ator, Erick Ricarte.

Campanha estrelada

Para o lançamento de Cuide-se Bem Pessegura, o
Boticário criou uma campanha bem-humorada e diferente,
estrelada pela “Rainha do Bumbum”, Gretchen. A linha
Cuide-se Bem Pessegura traz produtos de cuidados com o
corpo, tendo opções de loções hidratantes, body splash e
sabonete em barra. E como destaque do lançamento, dois
produtos Bumbum de Pêssego para os cuidados
específicos da pele do bumbum: máscara de hidratação e
esfoliante, com ativos potentes de tratamento, que são o
ácido salicílico e a niacinamida. Disponível em todas as
lojas físicas do país e nos demais canais de venda da marca.

Turistando
Como nem tudo é trabalho, o cantor Xand Avião, que se

apresentou na cidade de Itabaiana no sábado (5/02),
aproveitou para conhecer e saborear as delícias do belíssimo
restaurante Terraço, localizado no complexo de diversão
do Prainha. Acompanhado do amigo sergipano, Jair
Monteiro, o cantor foi recepcionado pelo empresário que
comanda o Prainha, Elison Bomfim.

AceleraSE Ventures
Aracaju recebeu, no dia 09 de fevereiro, o lançamento da

AceleraSE Ventures, em sociedade à FCJ Corporate, maior
empresa de Venture Builder do mundo. Grandes nomes
estiveram presentes, como o secretário municipal da
fazenda, Jefferson Passos, a CEO da AceleraSE Ventures,
Dulce Tigre; a networker e organizadora do evento, Grace
Franco; o secretário da SEDETEC, José Augusto Carvalho;
o superintendente da Fecomércio, Maurício Oliveira; o CEO
& Founder da FCJ Venture Builder, Justino Paulo; o
coordenador de empreendedorismo e inovação da
Tiradentes Innovation Center, Marcelo Dosea; e o vice-
reitor da UFS, Rosalvo Ferreira. O projeto promete levar o
ecossistema de inovação de Sergipe para o mercado
mundial.

Maior pula-pula
O Jump Around desembarca no estacionamento do

Shopping Jardins no dia 18 de fevereiro e promete muita
diversão para crianças, jovens e adultos. Considerado o
maior pula-pula da América Latina e um dos maiores do
mundo, o castelo inflável de 2,5 mil metros quadrados
conta com escorregador, pistas de obstáculos, estrutura
de escalada, basquete e outras diversas atrações. Tudo
em um ambiente lúdico, colorido e com muita música. Em
breve, os ingressos estarão à venda na plataforma
Sympla.

Estreia na TV
Alegria, música e gastronomia foram os tons da festa de

lançamento do “Cozinha Bonita e Cheirosa”, da TV Aperipê.
Comandado pela Chef Seichele Barboza, o programa resgata
e compartilha a história, cultura, gastronomia e
ancestralidade do povo sergipano. Com muito alto astral,
formato leve, descontraído e linguagem acessível, Seichele
apresentará aos telespectadores saborosos pratos da
gastronomia sergipana em 25 episódios de 25 minutos,
divididos em cinco temporadas, exibidos um a cada semana,
durante seis meses. O roteiro do programa também conta
com entrevistas, viagens por Sergipe e apresentações
artísticas. Portanto, fique ligado: aos domingos, às 11h, com
reprise as quartas-feiras, às 11h30, pela TV Aperipê. Na
click, Seichele com a vice-governadora, Eliane Aquino.

Agenda cultural
Os apaixonados por produções teatrais já podem se preparar para a maratona que a Villela Produções

programou para o ano de 2022. Seguindo as normas sanitárias contra covid-19, a produtora de eventos já
fechou a agenda de eventos até setembro e trará humor, música e diversão para Aracaju. Em fevereiro, o
comediante Emerson Ceará traz o stand up comedy ‘A gente vévi’. A apresentação ocorre no Teatro
Atheneu, às 21 horas. Em março, a Villela traz encantamento para crianças e adultos com o musical ‘a Bela
e a Fera’. O espetáculo está previsto para dia 20, no Teatro Tobias Barreto. Abril e maio serão meses de
risada com Bruna Louise, dia 23 de abril, no Atheneu; e seu stand up Deslocada e a Paz de Darwin com
Rodrigo Marques, no dia 1º de maio. Já os fãs de Ana Vitória podem marcar na agenda a data 16 de
setembro. A dupla traz a turnê Cor para Aracaju, com local de apresentação a definir.

Metropolitan
Aracaju ganhou um novo espaço de entretenimento, com música e boa gastronomia. Intitulado

Metropolitan Lounge Bar, o espaço foi inaugurado na última quarta-feira (9/02), somente com
convidados. A noite de abertura contou com show da Banda 5round e do cantor João Moraes,
além de uma atração surpresa. O Metropolitan Lounge Bar fica localizado na Avenida Murilo
Dantas, 195, Farolândia, próximo a rótula do Farol da Unit. Mais informações através do
instagram @metropolitanaju
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VEICULO
Harley-Davidson apresenta

novidades da linha 2022

A norte-americana
Harley-Davidson
revelou a linha

2022 de suas motocicletas
que serão comercializadas
globalmente. De acordo com
a própria fabricante, os mo-
delos Low Rider S e a nova
CVO Road Glide Limited são
as mais esperadas para che-
garem ao mercado brasileiro
ainda neste trimestre.

Outro modelo confirmado
para o nosso mercado é a
Pan Amrica 1250 Special,
que estará disponível nas con-
cessionárias da marca a par-
tir do segundo semestre des-
te ano. A marca programa re-
alizar o pré-lançamento do
modelo em breve.

A linha completa ainda pos-
sui as motos Fat Bob 114, Fat
Boy 114, Breakout 114,
Heritage Classe 114, Road
King Special, Street Glide
Special, Road King Special,
Street Glide Special, Road
Glide Special, Road Glide
Limited e Ultra Limited.

Com relação aos valores da
nova tabela de preço, a Low
Rider S fica posicionada
como modelo de entrada a
partir de R$ 104.100, en-
quanto a CVO Road Glide
será a nova topo de linha,
podendo chegar a partir de
R$ 246.700.

Vamos aos detalhes técni-
cos dessas duas motocicletas:

A Low Rider S utiliza mo-
tor V-Twin Milwaukee-Eight
117 com refrigeração a óleo/
ar. São 1.923 cm³ de
cilindrada, 17,1 kgfm de
torque a 3.500 rpm e 105 cv
de potência a 5.020 rpm. Ela
produz 5% mais torque do
que o motor Milwaukee-
Eight 114, que equipava a
Low Rider S 2021.

A moto possui desempenho
agressivo e foi desenvolvida
para pilotos que busquem
potência. Esse modelo tem
um visual bem limpo e o

design tem nova combinação
de conta-giros analógico e
velocímetro digital, montados
em um mostrador no guidão,
substituindo os instrumentos
do console do tanque de
combustível, como visto nos
modelos Low Rider S ante-
riores.

A localização no guidão
coloca o medidor mais pró-
ximo da linha de visão do pi-
loto. Um console de tanque
preto texturizado de perfil
baixo, com o emblema
FXLRS, agora cobre o tan-
que de combustível.

A iluminação é feita por fa-
rol de LED exclusivo na di-
anteira, enquanto a traseira é
equipada com lanterna trasei-
ra e luz de freio também de
LED.

A Low Rider S está dispo-
nível nas cores Gunship Grey
e Vivid Black. A dianteira,
motor e escapamento são
escurecidos. A roda diantei-
ra é de 19 polegadas, en-
quanto a traseira tem 16, sen-
do ambas produzidas com
alumínio fundido Radiate. Os
pneus são Michelin Scorcher
31.

CVO Road Glide Limited
Desenvolvida para pilotos

que buscam uma viagem con-
fortável, seja sozinho ou com
acompanhante, a CVO Road
Glide Limited é trabalhada
mesclando luxo e desempe-
nho. Ela possui sistema de
áudio premium Rockford
Fosgate, assentos e manoplas
aquecidos, manuseio preciso
e uma carenagem fixa aero-
dinâmica.

O motor é o mesmo Twin-
Cooled Milwaukee-Eight
117 da Low Rider S e um
detalhe interessante é que a
carenagem deste novo mode-
lo é projetada para limitar o
impacto do vento no capace-
te, mas também conduz o flu-
xo de ar de modo a ventilar o
piloto.

Carros problemáticas que você deve fugir
Existem carros no merca-

do que sempre são procura-
dos entre os usados e
seminovos porque são boas
opções, mas é preciso ficar
atento a algumas versões des-
tes veículos que não são um
negócio tão bom quanto as
demais - ou quanto a linha
como um todo.

Separamos aqui alguns car-
ros em suas versões que de-
vem ser evitadas, seja porque
não entregam o desempenho
esperado ou por darem uma
dor de cabeça bem grande na
oficina aos proprietários.

Jetta 2.0 com motor de
Santana

Apesar de o Volkswagen
Jetta ser muito requisitado no
mercado de usados, existe
uma versão que é considera-
da uma roubada. É o modelo

vendido em uma versão de
entrada com um motor 2.0
flex de 120 cv. Para quem
não se lembra, esse é o mes-
mo que já equipou o Santana.

Se na época do Santana
era uma boa opção, já esta-
va mais do que defasado para
entregar potência e torque
que o Jetta precisava. Esse
motor viveu na penúltima ge-
ração do Jetta até o ano-mo-
delo 2015, quando já havia
os 1.4 e 2.0 turbo.

Hyundai i30 1.6
A primeira geração do

hatch médio i30 fez tanto su-
cesso por aqui, com seu mo-
tor 2.0 de 145 cv, que supe-
rou Ford Focus e
Volkswagen Golf em vendas.
O modelo caiu tanto no gos-
to que a segunda geração
também veio para o Brasil.

Go Digital Festival supera
expectativa em seu 1º  ano

Por Luiza Fruet

Evento mostrou como empreender e trabalhar com marketing digital

O Go Digital Festival
aconteceu nos dias
27 e 28 de janeiro,

no Centro de Convenções.
Realizado pela GoKursos,
em parceria com a
UNINASSAU, o evento
trouxe grandes nomes de vá-
rios setores do
empreendedorismo e do
marketing digital para o pal-
co do Teatro Guararapes. O
público teve a oportunidade
de acompanhar as palestras
de forma presencial e on-line,
recebendo conteúdos rele-
vantes e dicas importantes
para quem deseja iniciar ou
aprimorar o seu negócio.
Além disso, o evento se tor-
nou uma grande chance de
networking e troca de conhe-
cimento.

Uma das palestras, por
exemplo, foi sobre os funda-
mentos da alta performance,
apresentada pelo ex-atleta da
seleção brasileira de natação
e sócio do Grupo Primo, Joel
Jota. Ele contou um pouco da
sua jornada profissional e en-
sinou algumas técnicas para
conseguir alcançar resultados,
como treinamento, talento e

confiança. Também enfatizou
que saúde e família devem
sempre vir antes do trabalho,
sendo essencial confiar mais
em você do que nos outros e
citou que, durante sua jorna-
da, sempre tentou ser como
o nadador Gustavo Borges,
mas foi quando acreditou em
si que conseguiu vencer o
colega de profissão.

Um dos destaques do se-
gundo dia foi a apresentação
de Cris Arcangeli, empresá-
ria responsável pela mentoria
Método Shark. Ela ensinou
os quatro pilares do
e m p r e e n d e d o r i s m o :
credibilidade, inovação, lide-
rança e networking. “É mais
fácil você construir um negó-
cio sem dinheiro nenhum, mas
com muito networking. Se
não conhece ninguém do seu
mercado e as pessoas certas
para conseguir o que você
precisa, fica tudo mais difícil”,
afirmou. Cris deu como
exemplo a abertura de uma
hamburgueria. Se a pessoa
não entende de alimentação
e hambúrguer nem conhece
pessoas desse setor, será
complicado dar início ao ne-
gócio. Não importa ter o di-
nheiro se não tem relaciona-

Marketing Digital, melhor investimento

mentos no mercado que de-
seja ingressar.

Durante a palestra de
Pyong Lee, que abordou
como o subconsciente con-
trola os pensamentos, ele
convidou cinco participantes
para um momento de hipno-
se. Além disso, uma pessoa
no auditório foi hipnotizada
mesmo não estando no pal-
co. Ele revelou que essa foi a
primeira vez que algo desse
tipo aconteceu. A técnica de
hipnose pode ser usada para

trabalhar os problemas psi-
cológicos das pessoas.

O segundo dia ainda con-
tou com palestras de Kaisser,
Caio Carneiro, Silvio Meira,
Carol Paiffer e Alex
Monteiro, entre outros. To-
dos os ingressos da primeira
edição do Go Digital Festi-
val foram vendidos, reunindo
cerca de 1000 pessoas nos
dois dias. Os protocolos de
segurança da COVID-19
foram respeitados para que
o público tivesse acesso ao
evento.

Divulgação

Crescimento dos startups e o futuro desse mercado
Por Jânyo Diniz

Em 2021, houve um recor-
de em relação ao número de
startups brasileiras que foram
avaliadas em mais de US$ 1
bilhão. Foram onze empresas
recebendo o status de
unicórnio contra apenas três
em 2020. Isso mostra como
e a velocidade que o setor de
tecnologia vem crescendo no
país no decorrer dos anos,
englobando as áreas de edu-
cação, saúde, finanças,
softwares, logística, varejo,
entre outras.

Segundo a pesquisa da pla-
taforma de inovação Distrito,
realizada em 2021, as
startups de educação cresce-
ram 28% durante a pandemia
da Covid-19 e arrecadaram
US$ 525,6 milhões em
aportes, já que encontraram
o ensino on-line como uma
maneira de permanecerem
funcionando enquanto alguns
setores ficaram parados. Ou-
tro exemplo são as fintechs,
que surgiram por causa das
mudanças no mercado finan-
ceiro. Essas startups são vol-
tadas especificamente para a
área financeira e estão ga-
nhando espaço por serem
uma alternativa aos bancos

Jânyo, presidente do Grupo Ser Educacional
físicos e tradicionais.

Após o boom de transfor-
mação digital trazido pela
pandemia da covid-19, o
mercado de startups brasilei-
ro se consolidou. A expecta-
tiva é que, em 2022, mais
empresas brasileiras de
tecnologia conquistem o
status de unicórnio. Alguns
fatores que podem ajudar é
a chegada do 5G e a visibili-
dade que o Metaverso está
recebendo. Esse último con-
ceito é utilizado para indicar
um ambiente virtual que pre-
tende simular a realidade a
partir de dispositivos digitais,

como óculos de realidade
aumentada e luvas hápticas.

Considerado o futuro da
humanidade e da internet,
grandes empresas, como
Facebook, Microsoft e Epic
Games, já estão se inserindo
nesse universo. Portanto, é
provável que surjam startups
querendo desenvolver proje-
tos nesse setor e o número de
avaliadas em mais de US$ 1
bilhão cresça. Entretanto,
apesar do alto volume de in-
vestimentos, as startups terão
de lidar com problemas de
gigantes: a instabilidade polí-
tica e econômica no dia a dia

de suas operações. Além dis-
so, outros detalhes precisam
ser observados - à medida
que as startups se tornam
maiores, novas cobranças
batem à porta, o nível de in-
vestimento aumenta para
manter o crescimento e co-
meça a ser necessário ganhar
dinheiro para os investidores
e não apenas continuar viven-
do do dinheiro deles.

É inegável que as startups
têm um papel muito importan-
te no mercado global, pois
sempre buscam criar soluções
inovadoras para os diversos
problemas encontrados em
diversas áreas. Além disso,
também são responsáveis por
gerar mais empregos, inovar
em processos, modelos de
negócios e tecnologia nos
seus projetos, tudo isso de-
safiando grandes empresas e
modelos de negócios já exis-
tentes. Entretanto, em 2022,
as startups terão de provar
que podem atender grandes
mercados sem perder aquilo
que justificou a sua criação,
como baixo custo,  atenção
ao atendimento ao cliente, e
acima de tudo gerar resulta-
do positivo.

Suzy Guimarães

Prevenção a H3N2 é tema de palestra na UNINASSAU Aracaju

As síndromes gripais toma-
ram conta de todo o Brasil e
o vírus H3N2 é um dos gran-
des responsáveis pelo
adoecimento de grande par-
te da população nesse mo-
mento. Associado ao
Coronavírus, que causa a
Covid-19, os dois vírus es-
tão levando as pessoas a con-
trair a infecção cruzada ou
dupla infecção. O tema foi
discutido no curso “Gripe

H3N2, o que fazer para evi-
tar a doença”, durante o Pro-
jeto Capacita, que encerrou
sua primeira edição de 2022.

“A influenza humana é oca-
sionada pelos tipos A, B e C.
O tipo A possui as variantes
H1N1 e H3N2. O H3N2 e
a COVID se manifestam de
forma bem semelhantes, com
sintomas bem parecidos.
Uma das diferenças é que na
influenza os sintomas são
mais intensos nas primeiras
48h, melhorando após este

período. Na infecção por
Covid, os sintomas são mais
leves inicialmente, agravando
com 5 ou 7 dias”, observou
a enfermeira

Julian atentou durante o
curso rápido que os cuidados
para as duas doenças são os
mesmos, já que se tratam de
doenças transmitidas por
gotículas e contato com am-
bientes contaminados. “Os
testes para diagnóstico são
realizados para identificação
específica do vírus causador

da doença. Desta forma, é
possível diferenciar a presen-
ça do vírus H3N2 ou o
coronavírus”, disse.

A infecção dupla ocorre
quando o indivíduo é acome-
tido pela Covid-19 e outro
vírus.  “Observa-se, neste
momento, o aumento de ca-
sos de Covid-19 e H3N2 em
um mesmo paciente, sendo
de grande importância a pre-
venção, como relatamos
aqui”, reforçou Julian.

Edição 183 Janeiro 2022.pmd 14/02/2022, 16:117



GAZETA HOJE -                                                FEVEREIRO 2022 PÁGINA 8A

Presidente da Ceasa Aju, Wilson Nunes

Cuidando bem dos Associados, Comerciantes e
da Comunidade

Acessória Jurídica, Nutricionista, Psicológico,
Exame de Vista e Atividade Física na Ceasa AJu

Serviços ofertados gratuitos na Ceasa Aju

Juventude e Trabalho

Presidente investe na segurança
preventiva da Ceasa Aracaju

Visando dar o melhor
para seus clientes,
colaboradores e

comerciantes, o presidente da
Ceasa Aracaju, Wilson
Nunes, realiza investimentos
na segurança preventiva da
Central de Abastecimento.
“É dever de um bom gestor
realizar a implementação e
colocar em prática todas as
normas e programas de uma
empresa. Isso vale também,
quando tratamos sobre o
tema de garantir a seguran-
ça”, completa.

O rádio, continuou o pre-
sidente, é extremamente im-
portante e consegue atender,
com propriedade os trabalhos
da Ceasa. Na maioria das
vezes estamos em busca de
uma rápida solução, que de
fato necessite comunicar com
diversos setores e colabora-

dores. Acredito que para
continuar oferecendo um bom
serviço, é importante investir
mais na tecnologia, disse Wil-
son Nunes.

No dia a dia da Ceasa
Aracaju a segurança é uma
preocupação constante. Por
isso, o presidente Wilson

Nunes vem buscando medi-
das para proporcionar pro-
teção e conforto aos clientes,
associados e colaboradores.
Diante dessa medida, quem
frequenta o estabelecimento
agradece as medidas toma-
das pelo presidente.

Presidente do Ceasa Aracaju, Wilson Nunes

Mês de Fevereiro na Ceasa Aracaju
Dando continuidade aos

seus trabalhos na presidência
da Ceasa Aracaju, Wilson
Nunes, fala sobre as ativida-
des do mês de fevereiro. Dis-
se que as tarefas sociais des-
te mês estão bem recheadas,
com o retorno dos seus aten-
dimentos e suas novidades.
“Uma médica está atenden-
do como clínica geral. Além
de todos os benefícios já do
conhecimento de todos, ago-
ra dispõe de uma academia,
assim que a Ceasa encerar o

expediente, os comerciantes
têm uma atividade física
como forma de obterem uma
melhor qualidade de vida”,
explica Nunes.

O presidente falou que em
2022, tem um caminho a per-
correr, com novas metas e
desafios em prol dos comer-
ciantes, colaboradores e os
clientes. “Convidamos a você
vir até a Ceasa fazer as suas
compras. Aqui se encontra
bancos 24 horas, supermer-
cado, casa lotérica, entre ou-

tros”, acena o presidente Wil-
son Nunes.

Com uma organização
exemplar, dentro das exigên-
cias sanitárias, a Ceasa
Aracaju comercializa a vare-
jo e atacado. O consumidor
pode optar por comprar as
mercadorias que ele necessi-
ta e, dentro da Ceasa as pes-
soas vão encontrar o que que-
rem, além de oferecer esta-
cionamento. “Um bom lugar
para se fazer compras”,
acrescenta o presidente.

Central de
Abastecimento de

Sergipe: Rua
Riachão, 228, Getúlio
Vargas, Aracaju-SE –
Tel: (79) 3023-0609 -
@nossaceasa.aracaju

ECONOMIA

Renda Fixa deve voltar a ser um dos
destaques para investidores em 2022

O investidor deve ter uma carteira equilibrada

A expectativa do
Santander para os
investimentos em

2022 é de elevada
volatilidade, em linha com o
cenário de diminuição dos
estímulos fiscais e monetári-
os na economia global, de in-
flação que vem avançando de
forma persistente no Brasil e
no mundo, e de eleições pre-
sidenciais no País. “Porém
oscilações podem gerar
oportunidades para alocações
táticas”, aponta Arley Matos
da Silva Junior, Advisory de
Investimentos do Santander.

Por isso, a sugestão do
Banco para fevereiro é que o
investidor tenha uma carteira
equilibrada, com produtos
que permitam aproveitar
oportunidades que possam
surgir, combinada a estraté-
gias defensivas, para
minimizar os impactos das
oscilações. “Ou seja, um
portfólio estruturado para
buscar maximizar o retorno,
com risco diluído”, explica o
especialista.

Em um ambiente de alta
dos juros para fazer frente ao
aumento dos preços – o De-
partamento Econômico do
Santander estima que a Selic
vai encerrar 2022 em
12,25% ao ano  –, duas clas-
ses de ativos são destaque
nas Carteiras Modelo do
Banco no primeiro mês do
ano: a Renda Fixa e Ativos
Internacionais.

“O patamar projetado para
a Selic em 2022 indica um
nível atrativo para investimen-
tos em renda fixa pós-fixa-
da”, diz Matos, que sugere,
para a parcela de liquidez da

carteira, Certificados de De-
pósito Bancários (CDBs) DI,
Fundos DI ou o título públi-
co Tesouro Selic. O rendi-
mento dos três produtos
acompanha o movimento da
taxa de juros. Já para a fatia
da reserva financeira em que
o investidor pode abrir mão
da liquidez, a sugestão do
especialista são LCIs e
LCAs. As letras são isentas
de Imposto de Renda para
pessoa física, o que torna sua
rentabilidade mais interessan-
te.

Ainda nos produtos de
Renda Fixa, mas na classe
Inflação, que acompanha a
variação do IPCA e paga uma
taxa prefixada adicional, o
especialista indica Certifica-
dos de Recebíveis Imobiliá-
rios (CRI), Certificados de
Recebíveis do Agronegócio
(CRAs) ou Debêntures In-
centivadas. O investidor pode
encontrar emissões de em-
presas com boa qualidade de
crédito e taxas atrativas.

Todos são produtos de cré-
dito privado e, também, isen-
tos de IR para pessoa física.
Outra sugestão são Certifica-
dos de Operações
Estruturadas (COEs)
indexados ao IPCA, que pa-
gam a variação do índice com
algum multiplicador, ou seja,
pagam mais de uma vez o que
o índice apresentar de varia-
ção, contando ainda com a
proteção do capital, em caso
de cenário adverso.

Investimentos nesta classe
buscam proteger parte da
carteira da variação de pre-
ços. Porém, vale lembrar que
as taxas se movimentam di-

ariamente, ressalta o especi-
alista. Assim, é preciso ficar
atento às janelas de oportu-
nidade que podem surgir e é
importante contar com o
apoio de um especialista para
essas análises.

Outra classe que tende a
ser um dos destaques nas re-
comendações deste ano é a
de Ativos Internacionais. O
objetivo desta classe é de
explorar oportunidades no
exterior, diversificando seto-
res, acessando grandes em-
presas, ter parte da carteira
com investimentos
dolarizados, além de reduzir
o risco de uma carteira con-
centrada em Ativos Locais.
Entre os produtos desta clas-
se, estão os Fundos Globais
ou com temáticas no Exteri-
or, as BDRs, que são recibos
de ações de empresas estran-
geiras negociadas no Brasil,
ou ainda o COE, com opções
nos mercados americano, eu-
ropeu e até chinês, que per-
mitem ao investidor diversifi-
car a carteira no exterior, sem
comprometer o capital inves-
tido ou com um retorno míni-
mo garantido.

Importante: as recomenda-
ções de produtos e/ou pesos
podem mudar a qualquer
momento, de acordo com as
condições do mercado. Por-
tanto, a sugestão é que os in-
vestidores contem com o
apoio de um especialista, ge-
rente ou assessor de investi-
mentos, para estruturar e/ou
reavaliar a carteira de inves-
timentos de acordo com o
perfil, momento de vida e
objetivos do investidor.

Instituição disponibiliza bolsas para estudantes
Estão abertas as inscrições

para o programa Santander
Graduação 2022. A institui-
ção concederá 1,6 mil bolsas,
no valor de R$ 300 por mês
durante um ano, para apoiar
os estudantes no pagamento
de mensalidades, compra de
materiais e apoio em alimen-
tação e transporte. O progra-
ma é voltado a estudantes de
graduação e pós-graduação.
Interessados devem se ins-
crever pelo site do Santander
Becas (https://app.becas-
santander.com/pt-BR/
program/graduacao2022)
até 17 de abril.

O estudante deve ter exce-
lência acadêmica, frequência
na instituição de ensino du-

rante todo o programa, do
início à conclusão, e estar em
situação de vulnerabilidade
social. Cabe à instituição do
participante divulgar o edital
com os requisitos gerais do
Santander Graduação.

“O Santander Graduação
já contemplou mais de 5 mil
alunos desde 2017. Sabemos
que a vida do universitário
não é fácil: são gastos com
moradia, alimentação, trans-
porte, sem contar materiais e
a mensalidade em casos de
universidades particulares. O
programa é mais do que um
apoio financeiro, é um gran-
de incentivo para que os fu-
turos profissionais não aban-
donem suas carreiras”, diz

Nicolás Vergara, superinten-
dente executivo do Santander
Universidades no Brasil.

Os selecionados têm até o
dia 17 de abril para confir-
mar a participação. O resul-
tado será divulgado em 23 de
maio e cada aluno poderá
verificar o status da bolsa
acessando a plataforma
Becas Santander.

Sobre o Santander Univer-
sidades

O Santander Brasil foi se-
lecionado para o top 10 do
ranking Change The World
2019 da revista americana
Fortune, que aponta as em-
presas que colaboram para
tornar o mundo um lugar me-
lhor por meio de seus própri-
os negócios.
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