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Vale o que está escrito
Com o jornalista Cláudio Messias

(Página 3A)

O presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro (PL),
agradeceu a presença dos
sergipanos e leva uma boa
impressão do menor Estado
da Federação. Ele pediu para
sua comitiva pousar na cida-
de de Capela, interior de

Sergipe. Desceu e foi rece-
bido com festa pelo povo.
Bolsonaro acabara de inau-
gurar um trecho da BR-101,
entre os municípios de
Japaratuba e Propriá.

(Cobertura completa do
evento na Página 4A)Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro inaugura um trecho da BR-101

Presidente Jair
Bolsonaro leva
boa impressão
dos sergipanos

Taxa de desemprego
continua caindo, mas
atinge 11,3 milhões

de brasileiros
Os dados foram divulgados pelo Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  e fa-
zem parte da Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad). Em relação ao
mesmo período de 2021, a queda foi de 4,3%.

Essa foi a menor taxa de desocupação para
os trimestres encerrados em abril desde
2015, quando o índice foi de 8,1%. No le-
vantamento anterior, o desemprego afetava
11,949 milhões de brasileiros.  (Página 8)

Sergipanos entram na
folia depois de dois anos

FESTA JUNINA

Depois de dois anos consecutivos, a festa mais tradicional do Nordeste, o forró, volta
para animar aos nordestinos e turistas que gostam de curtir os festejos juninos, com dan-
ças, quadrilha e uma culinária saudável para todas as idades. Em Sergipe, as prefeituras
organizaram os eventos e estão atraindo muitas pessoas com bandas locais e fora do
Estado. (Página 7)

Amendoim, muito procurado na época de São João
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Cortar completamente carne e
laticínios faz bem à saúde? O que

diz a ciência
(Página 5)
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Chuva traz alento e prejuízo
As chuvas que vêm caindo

em todo o Brasil e, principal-
mente no Nordeste, trazem
alento para uns e prejuízos
para outros. É a Lei da Na-
tureza, ninguém pode contes-
tar ou culpar outrem por isso.
O fato é que, para os agri-
cultores, em boa parte deles,
se alegram com as águas e,
outros nem tanto. Para quem
tem reservatórios é legal por-
que enche o local. E, quem
não tem apenas torce por
pouca chuva para manter suas
plantações e até aumentar a

lavoura em todos os sentidos.
Já o cidadão comum, parte

é privilegiada e outra não. Os
alimentos nesta época, como
feijão, milho, arroz, abacaxi
e outros, os preços caem, por
conta da produção no cam-
po, devido o volume de água
que rega as plantações. Por
outro lado, as pessoas que
moram em situação de risco,
como as encostas, ruas e
avenidas sem saneamento
básico, sofrem com as en-
chentes e aí é prejuízo na cer-
ta.

Em tudo que acontece em
nossas vidas tem uma lição.
Foi assim na pandemia, ago-
ra com a Guerra entre Russia
e Ucrânia e, por último as
chuvas. Os governantes de-
vem se perguntar: o que foi
que eu fiz para que essa gen-
te não sofresse com a en-
chente? Será que eu cuidei
das ruas e avenidas com sa-
neamento básico para que os
moradores não sofressem tan-
to?

Por outro lado, alguns
governantes, por conta de

política, se omitem em parti-
cipar de eventos promovidos
pelo governo federal. Como
foi o caso do governador de
Pernambuco, Paulo Camara
(PSB), quando se recusou a
ir à solenidade promovida
pelo presidente Jair
Bolsonaro e seus ministros
para abrigar as pessoas que
necessitam de ajuda. Por ou-
tro lado, todos nós brasilei-
ros, vamos ajudar aos nos-
sos irmãos.

Um bom discurso político precisa começar e terminar bem
Por Reinaldo Polito

Vocativo é o cumprimento
inicial, uma forma respeitosa
de o orador se dirigir aos ou-
vintes, e também um recurso
para chamar a atenção das
pessoas para a presença de
quem fará o discurso.

Certa vez perguntaram a
Winston Churchill como ele
preparava os seus discursos.
Sua resposta foi surpreenden-
te: “Preparo o início e a con-
clusão”. O interlocutor insis-
tiu: “E no meio?”. A explica-
ção foi ainda mais inusitada:
“No meio eu vou falando”.
Nada é tão simples assim, já
que para falar bem no meio
do discurso o orador precisa
de estudo, experiência e mui-
ta prática. Feita essa ressal-
va, podemos dizer que o pri-
meiro-ministro britânico tinha
razão, pois é no início e na con-
clusão que, em muitas situa-
ções, conseguimos garantir o
sucesso da apresentação. Va-
mos analisar como proceder
nesses dois momentos da fala.

Lembro-me de um episódio
que me marcou. Nos anos
1970 havia dois partidos polí-
ticos no Brasil: ARENA, liga-
do ao governo militar, e MDB,
que fazia oposição. Um não
podia ver o outro na frente. Foi
no meio desse embate que
assisti a uma palestra inesque-
cível proferida pelo Padre
Vasconcelos.  Ele era
situacionista e precisou falar
para uma plateia de oposicio-
nistas. Pensei que ele seria tru-
cidado naquele evento. Pelo
jeito como o padre cumpri-
mentou os ouvintes, entretan-
to, percebi logo que sobrevi-
veria ali até com louvor. As-

sim que assomou à tribuna dis-
se: “Minha gente, minha boa
gente, muito boa noite”. Ora,
quem poderia ficar contra uma
pessoa tão gentil e amável as-
sim? Seu vocativo foi perfei-
to.

O vocativo é o cumprimen-
to inicial. Uma forma respei-
tosa de o orador se dirigir aos
ouvintes, e também um recur-
so para chamar a atenção das
pessoas para a presença de
quem fará o discurso. Deve
ser feito de acordo com a for-
malidade da circunstância.
Nas situações mais formais,
um simples “Senhoras e se-
nhores” pode ser suficiente.
Nos casos mais descontraídos,
bastará um “Olá, pessoal”, ou
“Bom dia a todos”. Quando
houver uma mesa diretora ou
de honra dirigindo o evento, o
orador deverá cumprimentar
antes as pessoas sentadas à
mesa para depois se dirigir à
plateia. O protocolo orienta
que os cumprimentos devem
iniciar pela pessoa mais im-
portante até chegar às de
menor importância.

As mulheres têm a prece-
dência. Devem ser cumpri-
mentadas antes dos homens.
A menos que estejam senta-
das à mesa, pois, nesse caso
a precedência obedecerá à
ordem hierárquica. A não ser
em casos excepcionais, não é
recomendável cumprimentar
todos os componentes da mesa
quando forem muitos. Essa
iniciativa pode até tirar o inte-
resse pelo conteúdo da fala.
Algumas saídas ajudam a dar
mais fluência ao discurso. Por
exemplo: “Autoridades que

compõem a nossa mesa de
honra”. Se alguém muito im-
portante estiver presente e
não for possível deixar de citá-
lo, um recurso muito bom é o
de fazer referência a ele e, em
seguida, estender os cumpri-
mentos aos outros, sem men-
cionar o nome de cada um.

Em eventos oficiais, o
vocativo deve seguir as dispo-
sições do decreto-lei 70.274,
de 09 de março de 1972. Vale
a pena dar uma olhada nesse
decreto para ter uma ideia da
hierarquia a ser obedecida. As
universidades seguem essa
mesma or ientação.  Se o
vocativo for bem-feito, pode-
rá fazer com que a plateia tor-
ça pelo sucesso do orador já
nas primeiras palavras. É im-
portante que ele cumprimen-
te o público com simpatia,
amabilidade e gentileza, como
se estivesse cumprimentando
um amigo querido. Na políti-
ca, o vocativo ganha relevân-
cia especial. Pode se transfor-
mar em espécie de marca re-
gistrada do político. Muitos lí-
deres populistas encontraram
um vocativo para chamar de
seu. Iniciavam, e alguns até
iniciam, seus comícios sempre
com as mesmas palavras.

Por exemplo, Getúlio Vargas
só tinha o trabalho de mudar
o nome da cidade. Em Bauru,
no Estado de São Paulo, cum-
primentava assim: “Povo de
Bauru, trabalhadores do Bra-
sil”. Em Natal, no Rio Grande
do Norte, substituía o nome da
localidade: “Povo de Natal,
trabalhadores do Brasil”. E
dessa forma, conquistava a
população já no início da apre-

sentação. Havia pessoas que
iam aos comícios só para ou-
vir o nome da cidade ser pro-
nunciado pelo político gaúcho.
Podemos citar vários outros
exemplos, como o ex-presi-
dente Fernando Collor de
Mello: “Minha gente”. Com
Sarney não foi diferente. Tal-
vez tenha sido o primeiro polí-
tico a fazer um vocativo inclu-
sivo: “Brasileiros e brasilei-
ras”. Só a ordem de precedên-
cia precisaria ser outra, come-
çando com as “brasileiras”.
Lula também desenvolveu seu
cumprimento de estimação:
“Companheiros”.

Quando treino um político
para discursar diante do elei-
torado, essa é uma das primei-
ras recomendações: encontre
um vocativo para iniciar seus
discursos sempre da mesma
forma. O ideal é queimar um
pouco as pestanas e descobrir
um que seja inédito. Geral-
mente, dá para usar uma fra-
se marcante do hino da cida-
de ou do estado. Além do
vocativo, outro momento que
pode ser fundamental para o
sucesso da comunicação, es-
pecialmente do político, é a
conclusão. Esse é outro con-
selho que dou aos alunos can-
didatos: descubram uma con-
clusão impactante. Temos
exemplos bastante conheci-
dos. Um deles é o do presi-
dente Bolsonaro: “Brasil aci-
ma de tudo. Deus acima de
todos”. Alguns vão se lembrar
também das perorações de
Guilherme Afif Domingos,
quando concorreu à presidên-
cia do país: “Juntos chegare-
mos lá”. (Jovem Pan)

A devolução dos 14% aos aposentados e pensionistas
O governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, devolveu os

14% dos aposentados e pensionistas do sistema previdenciário
do Estado. A ideia não foi mal não, porque a classe agradece
o reconhecimento que o Governo teve, quando repara um
erro do passado. Todo mundo pode errar. É Lei universal.
Durante quase um ano os inativos tiveram que contribuir, for-
çosamente, para que o Estado ganhasse um fôlego para con-
tinuar pagando os proventos dessa gente, que trabalhou in-
cansavelmente para o progresso de Sergipe.

Setor de comunicação do Governo disse que os aposenta-
dos e pensionistas ganhariam um novo reajuste. Não é bem
assim, apenas o Governo está pondo no lugar onde ele reti-
rou. Não fez mais do que a sua obrigação. Contudo, os ina-
tivos agradecem o gesto do governador. Agora, se espera
que o Governo de plantão jamais retire os direitos dos apo-
sentados e pensionistas.

Talvez, por ser ano de eleição, o governador queira fazer
justiça. Isso não interessa aos inativos, porque o que vale é
os 14% de volta. Também era promessa de outros pré-can-
didatos ao Governo de Sergipe e Belivaldo saiu na frente.

Governador de Sergipe, Belivaldo Chagas

MÊS DE JULHO
Segundo a assessoria de comunicação do Governo de

Sergipe, na folha de Julho, os aposentados e pensionistas já
recebem com a volta dos 14% nos seus contra-cheques. O
projeto foi para a Assembleia Legislativa e os deputados apro-
varam por unanimidade. Com isso, os inativos estão sendo
justiçados.

SENADOR
O senador Alessandro

Vieira (PSDB), lançou ofici-
almente sua pré-candidatura
ao Governo de Sergipe, este
mês. A solenidade aconteceu
na Associação dos Engenhei-
ros Agrônomos de Sergipe
(AESE). O evento foi bem

concorrido e contou com a
presença da delegada
Danielle Garcia, que disputou
a Prefeitura de Aracaju nas
últimas eleições e bem vota-
da pelos aracajuanos.
Alessandro faz muita pro-
messa se ganhar as eleições.

SURPRESA
O senador Alessandro Vieira foi a surpresa nas eleições

passadas, quando ganhou uma vaga no senado. Na época, o
senador foi bem avaliado pela população de Sergipe. Só que,
como ele foi eleito na onda de bolsonarista e agora é um fer-
renho critico do Governo Federal, os sergipanos não estão
muito simpático ao senador não. Alguém já fala que o presi-
denciável vai ter a maior decepção nas urnas. Contudo, va-
mos aguardar os acontecimentos.

DIA DO SANFONEIRO

Foi aprovado na
Assembleia Legislativa um
projeto de Lei, de autoria do
deputado Iran Barbosa (Psol)
que cria o Dia do Sanfoneiro
e será comemorado sempre
no dia 30 de Maio. Iran agra-

deceu aos colegas parlamen-
tares o voto favorável ao
projeto. Com a aprovação, a
propositura segue agora para
a sanção governamental que,
com certeza, o governador
vai assinar.

ANTECIPADO
Para estimular a economia sergipana durante o período

junino, o governador Belivaldo Chagas anunciou a antecipa-
ção do pagamento da folha do mês de junho. Com a medida,
serão injetados R$ 400 milhões no comércio local. No dia
21, o Governo do Estado inicia o pagamento da folha salari-
al, quando recebem os aposentados e pensionistas, bem como
os demais servidores.

Di vulgação

Di vulgação

Iran Barbosa
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito
Toba de Anitta deu M... e muita gente
arde na fogueira da corrupção de João

O “sertanejo” Zé Neto foi mexer com o toba da cantora Anitta
e deu m... Tem muita gente doida para pegar o cara, porque
tirou a pamonha, milho verde, quentão, batata doce muito bolo
da boca dos espertalhões, que faturam milhões de reais, para
se rebolar por uma hora num palco. Ele ficou com inveja, porque
a cantora fez uma tatuagem lá. Desta vez ela não foi fundo,
mas chegou na beira do “abismo”.
Se descobriu que milhões estão sendo roubados nas prefeituras,
através do artifício de contratações milionárias de “cantores”
sertanejos.
O dinheiro é das emendas do famoso Orçamento Secreto,
comandado pelo presidente da Câmara Federal, deputado Artur
Lira (PP-Alagoas) e os deputados estão recebendo milhões
de reais, que vão para os municípios, para investimentos em
educação e saúde, mas se descobre, que a grana é para pagar
shows milionários, enquanto que a população tem um transporte
escolar de péssima qualidade, quando tem, anda na lama, os
postos de saúde não têm médicos e nem remédios, mas o
dinheiro jorra pelos esgotos da corrução, sob o som de barulho,
apelidado de música.
Tem cidade com menos de oito mil habitantes, como São Luiz,
em Roraima, outras como Conceição do Mato Dentro, em
Minas Gerais, e Teolândia (BA). A prefeita Maria Baitinha
(Rosa), que já tinha pago o show de Gustavo Lima, apelidado
de embaixador, chorou no palco, para anunciar o cancelamento
da apresentação. Ele chegou a ir até a cidade, teve que voltar,
mas com a grande no bolso.
As verbas públicas de prefeituras destinadas a sertanejos e
outros artistas viraram debate depois que Zé Neto, da dupla
com Cristiano, ter criticado a Lei Rouanet durante um show
em Mato Grosso no mês passado.
A farra na Festa da Banana com o dinheiro do povo de
Teolândia, que foi arrasada por fortes chuvas, era de: Gusttavo
Lima: R$ 704 mil, Unha Pintada: R$ 170 mil, Adelmário Coelho:
R$ 120 mil, Marcynho Sensação: R$ 110 mil, Kevy Jonny e
Banda: R$ 100 mil.
Em Roraima, o “Embaixador “ iria botar na sua conta mais de
oitocentos mil reais e muito mais, porque é tudo “escondido”.
A empresa de Gustavo recebeu R$ 320 milhões do BNDES,
enquanto isso, não tem dinheiro para a população pobre,
arrasada por temporais e ainda dizem que neste Governo não

há corrupção. O prefeito James Moreira Batista não consegue
justificar a loucura da grana numa cidade que tem 8.100
habitantes.
Urge que seja feita uma apuração rigorosa e todos os shows
auditados e impedidos, os que ainda não aconteceram. Estão
tirando o dinheiro da população.
Os deputados que destinaram emendas e o dinheiro vem sendo
desviado, têm que ser investigados e o povo que pede shows
com artistas nacionais em detrimentos daqueles que lutam para
manter a cultura local de pé com reisado, São Gonçalo, e outras
manifestações populares, a exemplo das quadrilhas folclóricas
e não as dos políticos empresários bandidos, tem que levar
chibata no lombo.
Quem pede artista nacional e reclama da falta de remédio e
médicos nos postos de saúde, que está pisando na lama, não
tem segurança, o transporte é de péssima qualidade, teria que
pagar mais de impostos.
Aracaju, por exemplo, é uma vergonha o que acontece na área
da saúde, mas dinheiro não falta para a farra do São João.
Aonde estão os zelosos promotores dos Ministérios Públicos
do Estado e Federal que não agem em Sergipe, para coibir
esta farra?
Ninguém é contra os shows, mas que o dinheiro não seja o do
povo, para educação, saúde e outras áreas.
Vamos prestigiar o artista local e a festa estará feita. Até quando
estaremos dançando no toque da corrução?
Fazem palestras e outras coisas, para enganação do besta,
enquanto a grana alta se esvai pelos esgotos da corrupção,
construídos por políticos marginais e empresários bandidos, com
o aplauso de parte de uma imprensa, que não cobra seriedade,
porque está comprometida com a safadeza.
São feitos discursos bonitos, quanto o povo leva na cabeça.
Mas parte dele merece mesmo tomar no toba, para aprender a
exigir que a sua cidadania seja respeitada. Dê dança para o
povo e tudo pode acontecer, nem pão dão mais. O negócio é
botar no toba ao som dos sertanejos.
Acabou o circo e o pão, o negócio é botar no seu e o dinheiro
no bolso dos grupos sertanejos. Quem está ficando rico com
esta roubalheira?
Exigimos uma posição de quem tem competência para investigar
ou vai também entrar na dança, engolidos pelo discurso bonito?

O gaúcho senador por Sergipe,
Alessandro Veira (foto), PSDB,
como não tem o que perder, vai
mesmo disputar a sucessão de
Belivaldo Chagas, PSD.-SE. Acha
que tem chance, mas muita gente
está decepcionada com ele. O guri
não é um senador brigador, como
queria parte do seu eleitorado.
Mas vamos ver o que acontece.

POLÍTICA
“Eu entendi que é na política que
estão  as decisões mais
importantes, sempre. É o político
que escolhe se vai ter escola ou
para onde vai o dinheiro público.
É o gestor que faz as escolhas e
direciona o Estado para o futuro.
Então é dentro da política que
precisamos atuar  para
transformar nosso amanhã. O
poder de melhorar a vida de cada
um de nós, especialmente
daqueles que mais precisam, está
nas mãos dos sergipanos. Então
se a escolha é nossa, a vitória
também é nossa. Estando do lado
certo, do povo sergipano, vamos
fazer juntos a mudança que
nosso Estado espera”, disse o
senador tucano, quando do
anúncio de sua pré-candidatura
Alessandro Vieira.
VICE
O empresário Milton Andrade
(Cidadania), será o companheiro
de chapa de Alessandro Vieira e
aposta no sucesso da
empreitada.
CIDADANIA
Está no ar para todo o Brasil e o
mundo, o Programa Cidadania,
das 6h às 8h, de segunda a sexta-
feira, na radiofmcidadania.com
ou ainda pela RadioNet, através
do  ícone Cidades e você
encontra em Aracaju, a Rádio FM
Cidadania e aí a palavra rádio é
com acento, começando com
letra maiúscu la e também
Cidadania. Quero ter o prazer da
sua audiência e quem quer direto
no radinho, é a Comunidade FM
106.3  Pegue esta mania e tenha
horóscopo, orações, Chico
Xavier, Atabaques em Ação,
notícias, idosos e pensionistas
com o professor Durval Andrade
e mui to mais na
radiofmcidadania.com
CAOLHA
O serviço oftalmológico ofertado
pela Prefeitura de Aracaju não tem
uma boa vista, para quem precisa
dele. O exame é deficiente e
praticamente não existe. Quem
vai para uma consu lta sai
decepcionado com a rapidez e
pouca informação. O negócio
mesmo é pagar uma consulta. E
muita gente não quer arriscar
uma cirurgia de glaucoma, com
medo de perder a visão por
completo. Cadê a qualidade de
vida tão apregoada pelo prefeito
Edvaldo Nogueira.
ASSESS0RES
Assessores de deputados estão
sendo  orientados a não
encaminharem ninguém para
empresas e a prestação de outros
serviços. Pode ser que o pedinte
seja um espião do adversário,
registre tudo e o cabra poderá até
perder o mandato, por conta da
“compra” de voto. Todo cuidado
é pouco.
R$ 370 MIL
É uma vergonha e um crime o que
a maioria dos prefei tos vem
fazendo com a população. Eles
contratam shows caríssimos e o
dinheiro  das emendas dos
deputados federais está sendo
desviado e que deveria ser usado
nas áreas da saúde e educação.
Como não  há f iscalização
rigorosa, a safadeza é solta.
AREIA BRANCA

Com algumas ruas calçadas e
sem qualquer infraestrutura, a
Prefeitura de Areia Branca (SE)
pagou R$ 370 mil para um cantor
rebolar no palco por uma hora. É
uma sacanagem com o dinheiro
do povo. O prefeito Alan de
Agripino (Alan Andrelino Nunes
Santos), assim como outros
administradores têm que ser
proibidos da gastança. O povo
precisa de serviços básicos e a
grana é quase toda levada por
artistas “nacionais”.
PREFEITO
Alan de Agripino quer resgatar a
pujança do São João de Areia
Branca, que já foi um dos mais
divulgados do Brasil. O grande
problema é que os prefeitos
querem pagar uma mixaria aos
artistas sergipanos, que nem
sempre recebem e dão dezenas
de milhares de reais, para os
figurões, que já chegam com o
dinheiro na conta. Até quando
esta sacanagem com o pobre
artista do Estado perdurará?
Infelizmente, isto é em todo o
Brasil.
CHIBATA
Na dança com dinheiro público,
que é desviado da saúde e
educação, principalmente,
conforme algumas investigações
mostram, os prefeitos arrebentam
com os cofres das prefeituras e
fazem “bonito”. Infelizmente,
parte da população aceita isto e
quem não  obedecer esta
determinação não se elege nem
para porteiro de cabaré, quanto
mais vereador, prefei to ou
deputado. Esta farra tem que
acabar e quem pede homem e
mulheres se rebolando num
palco, ao invés de infraestrutura,
saúde, educação, saneamento
básico, merece chibata no lombo.
GARIBALDE
O engenheiro civil Luiz Garibalde
Rabelo de Mendonça, PDT, vai
para mais um mandato. A
expectativa é de que seus fiéis
eleitores não os abandone.
GUERRA
A guerra territorial entre Aracaju
e São  Cristóvão prossegue.
Garibalde Mendonça conseguiu
tirar um naco do território são-
cristóvense e a questão se
arrasta na justiça. Agora, o STF
diz que Aracaju não pode cobrar
IPTU de área de São Cristóvão.
AMARGO
Aracaju teve destaque nacional
ao registrar a terceira maior alta
no preço do quilo do café em pó
(+3 ,06%) dentre as capitais
pesqu isadas, ficando atrás
somente de Natal (4,84%) e Belém
(4,48%).
SÃO CRISTÓVÃO
Por decisão do Supremo Tribunal
Federal os bairros Mosqueiro,
Matapoã, Gameleira, Areia
Branca, 17 de Março, Santa Maria
(Terra Dura), Robalo, São José
dos Náufragos, Aruana, Marivan
e Jabotiana em que a Prefeitura
de Aracaju não poderá cobrar
IPTU, porque pertencem a São
Cristóvão. E quem já pagou, como
é que fica? Coisa das loucuras
da justiça no Brasil.
USUCAPIÃO
A Prefeitura de Aracaju não pode
ter o usucapião de áreas que se
diz dona, mas que pertencem a
São Cristóvão. Dizem por ai que
a parte do  Iate era de São
Cristóvão e esta área foi
negociada entre os prefeitos das
duas cidades e hoje Iate, o que
corresponde ao bairro São José,
é de Aracaju.
DANIELLE
A delegada Danielle Garcia, que
disputou a Prefeitura de Aracaju,
deverá tentar  uma vaga no
Paraíso , como é chamado  o
Senado e onde está seu colega
delegado Alessandro Vieira.
AMEAÇA
Recentemente, Danielle prestou
bo let im de ocorrência,
denunciando que está sendo
ameaçada em sua rede social.
“Queria dizer  que te vou
processar por me teres ofendido.
Não tô querendo saber se você é
policial. E sim, estou ameaçando
você. Vou te matar!”, escreveu

um usuário identificado como
Vinicius Faria pelo Instagram. A
conta foi desativada.
VAGABUNDO
Aliados do  presidente Jair
Messias Bo lsonaro estão
preocupados, porque parte dos
brasileiros o acha um tremendo
de um vagabundo, que não gosta
de trabalhar e só sabe gastar
nosso dinheiro. Até que fim, que
o povo está acordando.
SEM APOIO
O senador Rogério Carvalho, PT,
corre o risco de não ter apoio da
maioria do seu partido na luta pela
sucessão de Belivaldo Chagas,
PSD.
FAKE
Infelizmente, as eleições de
outubro deverão ser um terreno
fértil para fakenews. A turma de
Bolsonaro está t rabalhando
terrivelmente, para que a
fakenews prevaleça no pleito.
Uma ameaça à democracia
AMEAÇA
Mais de um milhão de registros
de armas foram feitos no Governo
Bolsonaro. Isto é um risco para a
segurança da popu lação
brasileira. Mais armas nas ruas é
sinônimo de mortes, inclusive de
policiais. Bolsonaro defende o
aumento de armas nas mãos da
população e tem dito que povo
armado jamais será escravizado.
Tudo co isa de assassinos,
nazistas, fascistas e genocidas e
por ai vai. A segurança pública é
tarefa do Estado e não do
cidadão.

SIMONE
O empresário Milton Andrade
garante que o MDB não dará
palanque para Jair Messias
Bolsonaro e sim para Simone
Tebet, em Sergipe. Ele é pré-
candidato a vice-governador na
chapa encabeçada pelo delegado
e senador Alessandro Vieira.

NITINHO
Josenito Vitale (Nitinho), PSD,
presidente da Câmara Municipal
de Aracaju quer trocar de Câmara
e sonha com uma cadeira na
Federal. Garante que é uma forma
de contribuir mais com Sergipe.
Ele está no sexto mandato de
vereador.

PEDRINHO
Rodrigo Valadares quer seguir os
passos do pai , o  saudoso
deputado federal Pedrinho
Valadares, e quer ser deputado
federal. Vai ter que rodar muito.
A não  ser que esteja com
bastante bala na agulha.
RODRIGO
Ao contrário do pai Pedrinho
Valadares, o deputado Rodrigo
Valadares, União Brasil, gosta de
colecionar inimigos de diversos
segmentos. Agora investe contra
os professores. Isto é perigoso,
a não ser que queira ser um
Bolsonaro sergipano e ai só Deus

é quem terá piedade dele,
politicamente.
TRAIDOR
Caso o União Brasi l tenha
candidato ou não apo ie
Bolsonaro, o sergipano Rodrigo
Valadares garante apo iará
Bolsonaro. Pelo que se vê o rapaz
é realmente um bolsonarista de
raiz e, infelizmente, traição está
no seu vocabulário.
VALDEVAN 90
Nem oito e nem oitenta e muito
menos Valdevan 90. O negócio
agora é outro meu nego, o TSE
decidiu que o novo deputado
federal  é o biólogo  Márcio
Macedo.
CRIMES
Envolvido em vários ilícitos, o
empresário Valdevan 90 terá que
pegar o beco e deixar a Câmara
Federal . Ele cometeu  vários
crimes em sua vida e sempre se
deu bem, agora, o TSE lhe cortou
as pernas e não adiantou  o
esperto Kássio Nunes, menino
de recado e do cabresto de
Bolsonaro, que faz questão de
desmoralizar o ministro, dizendo
que ele é da sua cota de 20%,
atender ao chefão, que adora um
bandido, e manter Valdevan 90
na Câmara. Agora só falta voltar
para a cadeia, porque lá é o seu
lugar e esperar pelo Mito, depois
das eleições, para lhe fazer
companhia.
SERIEDADE
Se tiver seriedade neste país, o
ex-deputado Valdevan 90 terá
personalidades importantes da
po lít ica, como colegas de
presídio e até mesmo de cela.
Como os futuros ex-deputado
federal Eduardo Bolsonaro, ex-
presidente Jair Messias
Bolsonaro, Fabrício Queiroz, e o
ex-senador Flávio Bolsonaro e o
ex-depu tado federal Ricardo
Barros, o homem da propina das
vacinas indianas. Mas tem que
haver seriedade no Brasi l.
Bandido “honesto” deve ter seu
lugar reservado na cadeia.
IN MEMORIAM
A filha do  empresário  João
Tarantella, não deixa o sonho
político do pai ser enterrado com
a sua morte e vai disputar as
eleições de ou tubro. Juliana
Tarantela quer fazer parte do
quadro da Assembleia
Legislativa do Estado de Sergipe.
Ela se filiou ao União Brasil.
DEMAIS
Estância sempre teve
representação na Assemble

ia Legislativa, a exemplo de
Nivaldo Silva, Carlos Magno e
Ivan Leite. Agora tem muita gente
querendo se sentar na bancada.
CANDIDATOS
Conforme se diz por ai, querem
representar Estância na
Assembleia Legislativa, os ex-
prefeitos Zé Nelson (PSB), o
famoso Doido, que está maluco
para voltar a ser chamado de
excelência, e Ivan Leite MDB);

Misael Dantas (presidente da
Câmara Municipal de Estância),
União Brasil; Suely Barreto
(Cidadania);Titó , MDB; Adriana
Lei te (Podemos); Magno de
Jesus (CD); professor Dudu, PT;
e Márcio Souza, Psol.
NOMES
Presidente da CMA, Nitinho
Vitale, o deputado federal Fábio
Reis (reeleição), a vice-prefeita de
Aracaju, Katarina Feitosa, o
deputado estadual Francisco
Gualberto  e o secretário de
Estado, Alexandre Figueiredo,
são nomes do partido do
governador Belivaldo Chagas,
para disputa das 8 vagas que
Sergipe tem direito no parlamento
federal. Claro que tem gente que
vai sobrar. A briga será feia, até
mesmo nas fileiras do PSD.
ESTADUAIS
Como não quer ficar sem
representação na Assembleia
Legislativa, o PSD botará seu
time em campo e formará com os
deputados estaduais e
candidatos à reeleição Jeferson
Andrade, Maisa Mitidieri, Goretti
Reis, Luciano Bispo e Adailton
Martins. Completa este grupo,
além do  vereador Manoel
Marcos, o ex-secretário Jorginho
Araújo, o cantor Danielzinho e o
ex-prefeito de Poço Redondo,
Júnior Chagas.
FEDERAIS
Progressistas entram na arena
das eleições, de olho na Câmara
Federal, com o empresário Marco
Pinheiro, o ex-deputado Pastor
Antônio, o ex-secretário de
Itabaianinha, Thiago de Joaldo,
o deputado estadual Capitão
Samuel, o ex-prefeito de Propriá,
Luciano  de Menininha, a
advogada Gabriela Passos e o ex-
jogador de futebol, Washington
Coração Valente.
NAS 4 LINHAS
Querendo marcar presença no
Estado, o PP vem para a Alese
com o  deputado  Luciano
Pimentel (reeleição), o vereador
de São Cristóvão, Neto Batalha,
o ex-candidato a prefeito, Alan
de Mundinho, o  publicitário
Lúcio Flávio, Pastor Diego, o
empresário Djenal Queiroz Neto,
Major Toledo e o ex-deputado
Jairo de Glória.

UNIÃO
O União Brasil vai lançar os
nomes do deputado federal Fábio
Henrique (reeleição), o deputado
estadual Rodrigo Valadares, o ex-
prefeito de Tobias Barreto,
Toinho Nery, a ex-vereadora de
São Cristóvão, Gedalva
Umbaubá, a irmã do prefeito de
Frei Paulo, Carla de Zé das Canas,
o ex-candidato  a prefeito de
Aracaju, Anderson Gois, o ex-
deputado André Moura e a ex-
vereadora de Aracaju, Daniela
Fortes.
DE JOÃO
Mais uma vez a filha do saudoso
governador João Alves Filho e

da senadora Maria do Carmo do
Nascimento Alves, Ana Alves,
tentará ser deputada estadual
pelo União Brasil e completa a
equipe
o ex-procurador de Itaporanga
Marcelo Sobral, os ex-prefeitos
de Ilha das Flores, Cristiano
Cavalcante e de Simão Dias,
Marival Santana, além do ex-
candidato a vice-prefeito de
Tobias Barreto, Kaká Santos.
HELENO
O ex-prefeito de Canindé do São
Francisco, Heleno Silva e seu
colega da Igreja Universal e
também ex-deputado federal
pastor Jony Marcos, estão na
equipe do Republicanos para a
CF o deputado federal Gustinho
Ribeiro (reeleição), o Pastor Alex,
o delegado André David, a ex-
vereadora da Barra dos
Coqueiros, Pastora Salete e o
Sargento Byron.
ASSEMBLÉIA
Áurea Ribeiro, a ex-secretária de
Socorro, Carminha Paiva e a
primeira-dama de Aquidabã,
Lidiane Lucena estão na pista,
esperando pelo ônibus que tem
ponto  f inal na Assembleia
Legislativa.

DESISTIU
O prefeito  de Frei  Paulo,
Anderson de Zé das Canas,
preferiu continuar à frente da
gestão municipal e não
renunciou ao cargo para tentar
vaga na Câmara Federal.
Anderson trocou o MDB pelo
União Brasil.

FEDERAÇÃO

Afilha do ex-prefeito Sukita,
Isadora Sukita, o Professor Dudu,
o vice-prefeito de São Cristóvão,
Paulo Júnior, o deputado Ibrain
Monteiro (reeleição), o
empresário Breno Silveira, o ex-
deputado Robson Viana e o
deputado estadual João Marcelo
(reeleição) fazem parte da turma
que tentará uma vaga na
Assembleia Legislativa,
defendendo a camisa da
Federação PT/PV/PCdoB.
No time que deseja jogar em
Brasília, a Federação PT/PV/
PCdoB

escala os deputados federais
João Daniel e Márcio Macedo,
ambos reeleição, a vice-
governadora Eliane Aquino e o
ex-prefeito de Lagarto, Valmir
Monteiro.

VOLTA
Bote a cerveja para gelar, que eu
estou  voltando. Quem deve
cantar esta música é o
administrador de empresa, filho
do  ex-governador Antônio
Carlos Valadares, e ex-deputado
federal Valadares Filho, o ex-
vereador de Monte Alegre, Júnior
Farias, Dra. Nuzia e Luiz Eduardo
Oliva. Esta é a equipe do PSB.

ALESSANDRO
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Sergipanos recebem o presidente
da República Bolsonaro com festa

Raimundo Feitosa

Sergipanos recebem o
presidente da Repú
blica, Jair Messias

Bolsonaro (PL) com festa. O
ato aconteceu no mês passa-
do, quando o chefe da Na-
ção entregou um trecho pron-
to, da BR-101, entre
Japaratuba e Propriá. Auto-
ridades políticas e eclesiásti-
cas, além de assessores, o
povo e parlamentares de
Sergipe e Alagoas, estiveram
presentes.

O presidente da República,
após a solenidade de posse,
quando a aeronave presiden-
cial degolou, pediu para pou-
sa na cidade de Capela, inte-
rior sergipano. Lá, sem avi-
sar a ninguém, foi recebido
com festa pela população.
Deu autógrafo, pegou na mão
das pessoas, abraçou outras
e colocou crianças no colo.

Fazendo parte da comitiva,
o deputado federal Laércio
Oliveira, contou, que
Bolsonaro, sem que ninguém
soubesse da sua intenção,
pediu para pousar na cidade
de Capela, obviamente um
local apropriado para
aterrisagem de aeronave. Se-
gundo Laércio, os tripulantes
ficaram surpresos com a ati-
tude do presidente.

O deputado federal disse,

Jair Bolsonaro pousa para foto com sergipanos

que Jair Bolsonaro faz isso
para testar sua popularida-
de e, foi bem acolhido pelos
capelenses. “Nosso presi-
dente levou boa impressão
dos sergipanos. Falou que
ficou lisonjeado com a
receptividade”, esclarece
Laércio Oliveira

Cobertura – Jornalistas e
radialistas estiveram presen-
tes para fazer a cobertura do

evento. Foi bem movimen-
tada a presença da impren-
sa no local. Blogueiros tam-
bém estiveram na solenida-
de. Porém, uma rádio de
Carmópolis, a Sim FM, no
Programa Sergipe Verdade,
comandado por George
Magalhães foi destaque, por-
que, Laércio contou que,
dentro da aeronave, o pre-
sidente Bolsonaro estava

ouvindo a emissora do interi-
or sergipano.

Laércio Oliveira informou
que, quanto uma parte da BR
101, que está com suas obras
paralisadas há meses e que é
uma reivindicação da popu-
lação, vai levar esta cobran-
ça ao presidente da Repúbli-
ca. “Na certeza de que
Bolsonaro vai atender ao pe-
didos dos sergipanos”.

Presidente do PL Mulher comemora a vinda de Jair Bolsonaro
A presidente do PL Mulher,

Lícia Melo, acompanhou a
visita de Jair Messias
Bolsonaro no município de
Propriá, no mês passado, e
comemorou a recepção que
o presidente da República
encontrou em Sergipe. “Foi
lindo demais. Os sergipanos
abraçam o presidente, têm o
maior respeito e gratidão por
ele. Estou muito feliz em ter
participado deste momento
importante. Fiz questão de
prestigiar a inauguração da
obra da duplicação da BR
101 que passa a oferecer
mais segurança e conforto
aos condutores que trafegam
nesta região do Baixo São
Francisco.

 Parabéns ao presidente
Bolsonaro e toda a sua equi-
pe que coloca Sergipe como
prioridade. O PL Mulher
marcou presença e fez boni-
to. Organizei uma caravana
para acompanhar tudo de
perto e estou feliz. Dever
cumprido de trazer os
bolsonaristas para prestigiar
o nosso presidente. Sergipe
é Bolsonaro, as mulheres
acreditam e apoiam
Bolsonaro porque o presiden-
te é pátria, família, liberdade
e inclusão”, orgulha-se Lícia

Melo.
Bolsonaro desembarcou

com a sua comitiva presiden-
cial e parlamentares
sergipanos no Aeroporto San-
ta Maria, em Aracaju, falou
com apoiadores que o aguar-
davam desde o começo da
manhã, e seguiu de helicóp-
tero para a solenidade de
inauguração da duplicação de
40 km da Rodovia BR-101,
entre os municípios de
Propriá e Capela, além da
conclusão dos acessos à pon-
te sobre o Rio São Francis-
co, na divisa de Sergipe e
Alagoas. Foram investidos
mais de R$ 200 milhões em
recursos federais para a obra
de duplicação.

Ele discursou ao lado do ex-
presidente e atual senador
Fernando Collor (PTB) e
declarou que o país está “se
libertando cada vez mais da
velha política brasileira”. O
atual presidente chamou o
senador de “grande aliado no
Parlamento brasileiro”. Collor
sofreu processo de
impeachment da presidência
da República, em 1992, por
suspeitas de corrupção.

Também estiveram na ceri-
mônia o Ministro-chefe do
Gabinete de Segurança

Licia Melo: “Os sergipanos abraçam o presidente”
Institucional da Presidência,
Augusto Heleno, o ex-minis-
tro da Casa Civil Braga Netto
e o senador Fernando Collor,
PTB, o ministro  da
Infraestrutura Marcelo
Sampaio, além do deputado
federal por Sergipe Laércio
Oliveira, Progressistas.

Segundo o Ministério da
Infraestrutura, a obra vai for-
talecer o corredor logístico da
região Nordeste.  “A BR-
101 é um dos principais ei-
xos de conexão do nosso país
e do Nordeste. Essa obra foi
priorizada pelo Governo Fe-
deral depois de sucessivas
paralisações. Vamos trazer

mais mobilidade e um trânsi-
to mais fluido para Sergipe e
ainda vamos fazer muito
mais”, disse o ministro Mar-
celo Sampaio.

Após a inauguração do tre-
cho da BR-101, o presiden-
te deixou o local de helicóp-
tero e parou na cidade de
Capela, por cerca de uma
hora, onde cumprimentou
apoiadores, andou em um
veículo aberto, foi a uma lan-
chonete e visitou uma escola.
Em seguida, Bolsonaro foi
para Aracaju de onde embar-
cou para Brasília por volta
das 15h.

Laércio pede celeridade nos demais trechos da BR-101 em Sergipe
Ao lado do presidente da

República, Jair Messias
Bolsonaro, (PL) da comitiva
presidencial e parlamentares
sergipanos, o deputado fede-
ral Laércio Oliveira (PP) par-
ticipou, no mês passado, da
solenidade de inauguração da
duplicação de 40 km da Ro-
dovia BR-101, entre os mu-
nicípios de Propriá e Capela,
além da conclusão dos aces-
sos à ponte sobre o Rio São

Francisco, na divisa de
Sergipe e Alagoas.

Foram investidos mais de
R$ 200 milhões em recursos
federais para a obra de du-
plicação. Segundo o Minis-
tério da Infraestrutura, a obra
vai fortalecer o corredor
logístico da região Nordeste.
“A BR-101 é um dos princi-
pais eixos de conexão do
nosso país e do Nordeste.
Essa obra foi priorizada pelo

Governo Federal depois de
sucessivas paralisações. Va-
mos trazer mais mobilidade e
um trânsito mais fluido para
Sergipe e ainda vamos fazer
muito mais”, disse o ministro
Marcelo Sampaio.

Para Laércio Oliveira, a
entrega desse trecho repre-
senta um avanço significativo
para a mobilidade urbana da
região, já que a obra se ar-
rastava há anos. “Nenhum

dos governos anteriores con-
seguiram entregar essa obra.
O Estado de Sergipe ganha
bastante, porque a duplicação
garante mais segurança para
o transporte de cargas, be-
neficiando o escoamento da
produção agrícola e o desen-
volvimento local. Aproveitei
para parabenizar o presiden-
te Bolsonaro e pedi mais
celeridade nos demais tre-
chos da BR-101”, disse.

Militância do PT desaparece
O presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) esteve em

Sergipe no mês passado, para entregar, pronta, 40 quilô-
metros de Rodovia da BR 101, nos trechos entre
Japaratuba e Propriá, e, o acesso à ponte que liga os Es-
tados de Alagoas a Sergipe. A festa foi bonita, sem dúvi-
da, porém, a militância do Partido dos Trabalhadores de-
sapareceu. Em outros tempos, no local, já tinha várias
bandeiras vermelhas e trabalhadores com foice, enxada,
pá e outros instrumentos de trabalho em mãos, simboli-
zando querer trabalhar.

Nos meus mais de 34 anos de jornalismo, cobrindo sem-
pre manifestações populares, pela extinta Gazeta de
Sergipe, nunca vi o PT tão fraco como agora. Parece que
não existe mais a vontade de protestar, o que fazia muito
bem.  Analisando a situação atual politicamente, realmen-
te, os barbudos e vermelhinhos sumiram. Depois que o
PT passou mais de 13 anos no poder e não melhorou a
vida do povo, as cores vermelhas foram ficando desbota-
das.

Antes, a militância do PT, através de seus prefeitos, de-
putados e outros, pagavam as pessoas para participarem
de manifestações e o Movimento dos Sem Terra (MST)
dava as cartas. Hoje, na atual conjuntura política, o MST
perdeu forças, porque o presidente Bolsonaro cortou as
verbas absurdas que o governo anterior repassava para o
Movimento. Diante disso, não se tem dinheiro para ban-
car os manobrados trabalhadores.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva arrastava mul-
tidões, hoje ele tem medo de sair às ruas. O povo, na
prática, tem outro líder, o atual presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro que, não enfrentou a oposição em
Sergipe, até porque não tinha, apenas insignificantes meia
dúzia de barbudinhos.

O povo, que antes elegeu duas vezes Lula e duas vezes
Dilma Roussef, ambos do PT, agora, a situação se inverte.
A gente ver isso na prática. Todos os lugares que Bolsonaro
vai a multidão o acompanha. Esse é o retrato politicamen-
te do momento. Pode mudar? Pode! porém a bola da vez
é Bolsonaro, quando um dia foi Lula, FHC, Dilma, Sarney
e outros.

A população sabe porque mudou, ou, como ela mesma
diz: acordou. No Governo do PT as denúncias de
corrupção foram muitas. Homens influentes da sigla pre-
sos e até o próprio Lula, como todos sabem, é um ex-
presidiário. É a Lei da colheita; plantou, colhe o que plan-
ta.

ELEIÇÕES 2022
As eleições deste não, claro, ainda não começou, po-

rém, as pesquisas apontam para a liderança do ex-presi-
dente Luís Inácio da Silva, do PT com uma larga vanta-
gem para o presidente Jair Bolsonaro, rumo ao Palácio do
Planalto. O interessante é que há um questionamento so-
bre a presença dos petistas em eventos do ex-presidente.
A presença deles é tímida. Mas, quando se trata de pes-
quisa e ela é do momento, vamos aguardar quando o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) liberar as campanhas pro-
priamente dita.

VALADARES
Se sentido ofendido pelas

palavras maldosas que re-
cebeu por parte de dirigen-
tes do Sindicato em Educa-
ção do Estado de Sergipe
(Sintese), o deputado esta-
dual Rodrigo Valadares,
usou a tribuna este mês,
para dizer que vai proces-
sar o Sintese. O ex-petista
e agora no Psol, deputado
Iran Barbosa foi solidário
do seu colega. Muita coisa
ainda acontecer neste sen-
tido.

Rodrigo Valadares

ELEIÇÕES EM SERGIPE
Aqui em Sergipe, a corri-

da eleitoral está favorável
para o  ex-prefeito  de
Itabaiana, Valmir de
Francisquinho, segundo as
pesquisas, que pode mudar.
Só que Valmir está com
problemas na justiça e,

pode ou não ser elegível.
Em segundo lugar está para
o petista Rogério Carvalho.
E em terceiro, segundo as
mesmas pesquisas, vem o
candidato do Governo, de-
putado Fábio Mitidieri.
Tudo está no início. Vamos
aguardar.

LUIZ ROBERTO
Durante os festejos juninos do Conjunto Médici, pro-

movido pela Associação de Moradores local, o nome do
ex-presidente da Ensurb, Luiz Roberto está sendo anun-
ciado como amigo do Médici. Luiz é um pré-candidato a
uma vaga na Câmara Federal. É um bom nome e tem ser-
viços prestados a população como homem público e, prin-
cipalmente no Conjunto Médici.

TIME DE EX-
Os socialistas não querem ficar
sem representantes na
Assembleia Legislativa do
Estado de Sergipe e vai jogar
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Cientistas fazem mapa detalhado
do fundo do mar da Antártica

Um novo mapa traça a forma do leito do oceano ao
redor da Antártica. O conhecimento da forma do fundo

do oceano é essencial para navegação segura,
conservação marinha e compreensão do clima e da

história geológica da Terra
Por Jonathan Amos, BBC

Cientistas criaram o
mapa mais preciso
já feito das monta-

nhas, cânions e planícies que
compõem o fundo do ocea-
no ao redor da Antártica.
Cobrindo 48 milhões de qui-
lômetros quadrados, este grá-
fico detalha pela primeira vez
um novo ponto mais profun-
do — uma depressão situa-
da a 7.432 metros de profun-
didade chamada de
Factorian Deep. O projeto
Carta Batimétrica Internaci-
onal do Oceano Antártico
(IBCSO, na sigla em inglês)
levou cinco anos para criar a
primeira tentativa de um mapa
abrangente, publicado em
2013.

O IBCSO e outros proje-
tos semelhantes em todo o
mundo estão gradualmente
preenchendo as lacunas do
nosso escasso conhecimento
sobre o fundo dos oceanos
do mundo. Navios e barcos
estão sendo incentivados a li-
gar rotineiramente seus dispo-
sitivos de sonar para obter
medições de profundidade.
Governos, corporações e ins-
tituições estão sendo instados
a compartilhar dados e colo-
car o máximo possível em
domínio público. E isso está
rendendo frutos.

O novo mapa cobre a área
do fundo do Oceano Antár-
tico até 50 graus ao sul. Se
você dividir os 48 milhões de
quilômetros quadrados em
quadrados de grades de
500m, 23% dessas células
passaram por pelo menos
uma medição de profundida-
de moderna. Isso é uma gran-
de melhoria em relação a
nove anos atrás.

Anteriormente, o IBCSO
começava a 60 graus ao sul,
com menos de 17% das gra-
des com medição moderna.

“É preciso entender exata-
mente o que significa a mu-
dança de 60 para 50 graus;
nós mais que dobramos a área
do gráfico”, diz Boris
Dorschel, do Instituto Alfred

Wegener da Alemanha.
“Assim, aumentamos a co-

bertura da área, mas também
aumentamos a densidade de
dados, porque, paralelamen-
te, continuamos adquirindo
novos dados”, disse ele à
BBC News.

Grande parte da informa-
ção no gráfico vem dos navi-
os quebra-gelo que apoiam
os esforços científicos na An-
tártica, incluindo do antigo
navio polar do Reino Unido,
o RRS James Clark Ross.
(No futuro, esta contribuição
britânica virá de seu sucessor,
o RRS Sir David
Attenborough, carinhosa-
mente conhecido como
Boaty McBoatface.)

Em viagens entre o Conti-
nente Branco e países como
Chile, África do Sul e
Tasmânia, suas ecosondas
pesquisam o terreno
submerso abaixo.

E essa atividade é cada vez
mais coordenada, com orga-
nizações de pesquisa de di-
ferentes nações trabalhando
juntas para modificar um pou-
co as rotas seguidas por seus
quebra-gelos.

Eles são essenciais para a
navegação segura, mas tam-
bém para a gestão e conser-
vação da pesca, porque é em
torno das montanhas subma-
rinas que a fauna marinha ten-
de a se reunir. Cada monte
submarino é um núcleo de
biodiversidade.

Além disso, o fundo do mar
acidentado influencia o com-
portamento das correntes
oceânicas e a mistura vertical
da água. Esta é uma informa-
ção necessária para melhorar
os modelos que prevêem as
mudanças climáticas futuras
— porque são os oceanos
que desempenham um papel
fundamental na movimenta-
ção de calor ao redor do pla-
neta.

“Também podemos estu-
dar como o manto de gelo da
Antártica mudou ao longo de
milhares de anos apenas ob-

servando o fundo do mar”,
explica Rob Larter, do British
Antarctic Survey.

“Há um registro de onde o
gelo fluiu e onde suas zonas
de aterramento (lugares em
contato com o fundo do mar)
se estenderam. Isso está lin-
damente preservado na for-
ma do fundo do mar.”

O novo mapa foi possível
graças ao financiamento da
Fundação Nippon do Japão
e ao apoio do SeaBed2030,
o esforço internacional para
mapear o fundo do oceano
da Terra até o final da déca-
da.

No momento, nosso co-
nhecimento de quatro quintos
do terreno subaquático do
planeta vem apenas de me-
dições de satélite de baixa
resolução que inferiram a pre-
sença de montes submarinos
e vales profundos da influên-
cia gravitacional que essas
características têm na super-
fície do mar. A água se acu-
mula sobre a massa de uma
grande montanha submarina
e afunda levemente onde há
uma trincheira.

Uma descoberta importante
entre a primeira e a segunda
versão do IBCSO é o reco-
nhecimento do ponto mais
profundo do Oceano Antár-
tico. Trata-se de uma depres-
são chamada Factorian Deep
no extremo sul da Fossa
Sandwich do Sul. Ela encon-
tra-se em profundidade de
7.432m. Isso foi medido e
visitado pelo aventureiro
texano Victor Vescovo com
seu submarino Limiting Factor
em 2019.

A natureza remota e muitas
vezes inóspita do Oceano
Antártico dificulta o
mapeamento de seções subs-
tanciais do leito. Há grande
esperança de que uma classe
emergente de embarcações
robóticas possa cumprir essa
tarefa nos próximos anos. A
Carta Batimétrica Internaci-
onal do Oceano Antártico foi
publicada na revista
“Scientific Data”.

Por BBC

Cortar completamente carne e laticínios
faz bem à saúde? O que diz a ciência
Mais e mais pessoas estão comendo refeições vegetarianas e

veganas — e parte do motivo é que isso é visto como mais
saudável. A BBC buscou as evidências sobre o impacto na saúde

O número de pessoas
que diminuíram o
consumo de carnes

e laticínios ou cortaram com-
pletamente esses alimentos de
suas dietas tem aumentado na
última década. Em 2018, se-
gundo o Ibope, 30 milhões de
brasileiros não comiam nenhu-
ma carne — em áreas metro-
politanas, o percentual de bra-
sileiros vegetarianos havia sal-
tado de 8%, em 2012, para
16% em 2018, segundo o ins-
tituto. Já no Reino Unido, se-
gundo pesquisa da The Vegan
Society, o número de veganos
quadruplicou entre 2006 e
2018.

Uma motivação comum
para quem decide deixar o bife
para trás são os benefícios à
saúde. A dieta vegana é ge-
ralmente considerada mais
rica em fibras e tem índices
menores de colesterol, proteí-
nas, cálcio e sal do que a die-
ta onívora.

Mas ainda existem concei-
tos equivocados e a elimina-
ção completa de carne, peixe,
ovos e laticínios de nossas di-
etas gera preocupações.

Vitamina B12
Uma delas é se uma dieta

vegana fornece vitamina B12
suficiente. Essa vitamina aju-
da a prevenir danos no siste-
ma nervoso e é encontrada
em carnes, peixes, ovos e la-
ticínios, mas não em frutas ou
vegetais.

Recomenda-se que os adul-
tos consumam 1,5
microgramas de vitamina B12
por dia.

“A deficiência de B12 pode
levar a sintomas neurológicos
irreversíveis se a deficiência
se prolongar muito”, diz Janet
Cade,  do Grupo de
Epidemiologia Nutricional da
Escola de Ciência e Nutrição
Alimentar da Universidade de
Leeds, no Reino Unido.

Um estudo recente com 48
mil pessoas com mais de 18
anos comparou a saúde de
quem come carne,
pescetarianos (aqueles que
comem peixes, ovos e laticí-
nios, mas não carne de outros
animais) e vegetarianos, inclu-
indo alguns veganos (aqueles
que não consomem nenhum
tipo de carne, nem produtos
derivados de animais, como
mel, leite, gelatina ou ovos).

Eles descobriram que as
pessoas com dietas veganas
e vegetarianas têm menor ris-
co de doença cardíaca, mas
maior risco de derrame, em
parte, possivelmente, devido à
falta de vitamina B12

Os pesquisadores descobri-
ram que aqueles que não co-
miam carne registraram 10
casos a menos de doenças
cardíacas e três derrames a
mais a cada mil pessoas, em
comparação com carnívoros.

A pesquisadora Tammy
Tong,  epidemiologista
nutricional da Universidade de
Oxford, diz que o maior risco
de derrame hemorrágico —
quando há sangramento em
uma parte do cérebro — pode
ter várias razões.

Embora o colesterol baixo
proteja o organismo contra
doenças cardíacas e derra-
mes isquêmicos, existem evi-
dências de que os baixos ní-

veis de colesterol (associados
à dieta vegana e vegetariana)
podem estar associados a um
pequeno risco de derrame
hemorrágico.

Mas é fácil obter a quanti-
dade “minúscula” que nosso
organismo precisa de vitami-
na B12 a partir da chamada
levedura nutricional ou de ali-
mentos fortificados — aque-
les enriquecidos com nutrien-
tes — como o leite vegetal, diz
Marco Springmann, pesquisa-
dor sênior de sustentabilidade
ambiental e saúde pública da
Universidade de Oxford

Em países onde os alimen-
tos não são enriquecidos com
vitamina B12, o especialista
recomenda suplementos
vitamínicos.

Já a Academia de Nutrição
e Dietética, dos EUA, afirma
que a levedura nutricional não
é uma fonte adequada de vi-
tamina B12, e d iz que os
veganos devem tomar suple-
mentos ou comer alimentos
fortificados. As crianças e os
bebês alimentados com dieta
vegana também precisam ter
volumes suficientes de vitami-
na B12 garantidos.

Proteína
Outra preocupação comum

para quem está tentado a fa-
zer a transição é se uma dieta
vegana fornece proteína sufi-
ciente.

Embora as frutas e os legu-
mes não tenham muita prote-
ína, não há motivo para preo-
cupação, diz Springmann.
“Nunca [vimos] problemas de
deficiência de proteína, ape-
nas em pessoas que não co-
mem calorias suficientes”, diz
ele. “A proteína está em
tudo.”

O leite de soja, por exem-
plo, tem aproximadamente a
mesma quantidade de proteí-
nas que o leite de vaca.

Também é improvável que
uma dieta vegana cause defi-
ciência de ferro , diz
Springman, desde que sua ali-
mentação inclua frutas e ve-
getais de todas as cores.

“Com o tempo, o corpo pode
se adaptar à quantidade de
ferro disponível na dieta. Se
você tiver uma ingestão de
ferro menor, poderá usar esse
nutriente de forma mais efici-
ente “, diz o especialista.

Para Springman, a dieta
vegana equilibrada é uma das
dietas mais saudáveis.

“Descobrimos que a dieta
vegana pode ser uma das mais
saudáveis,  superando a
performance dos
pescetarianos e vegetarianos,
porque a dieta vegana é mais
rica em frutas, legumes e ve-
getais e os benefícios à saúde
compensam qualquer outra
coisa”, diz Springman.

Ele recomenda que se coma
muitas frutas e legumes de
diferentes cores, nozes e cas-
tanhas, cereais integrais, fei-
jões e lentilhas, além de se-
mentes de chia, cânhamo e li-
nhaça, que contêm ômega 3.

Variedade
Para aqueles que se preo-

cupam com o fato de a dieta
vegana supostamente não ofe-
recer variedade suficiente, um
estudo em 2018 não encontrou
evidências de que uma dieta
mais variada seja mais saudá-

vel.
Na verdade, foi descoberto

que aqueles que seguiam uma
dieta mais diversificada tendi-
am a ingerir mais alimentos
processados   e bebidas açu-
caradas.

Ainda sobre alimentos não
saudáveis, Springman mostrou
preocupação com a crescen-
te popularidade de junk food
vegana. “Essas substituições
veganas de junk food podem
resultar no mesmo perfil de
consumo de um onívoro não
saudável”, diz.

Mas não precisa ser assim
Em um estudo recente so-

bre os efeitos de uma dieta
rica em plantas, mas não es-
tritamente vegana, pesquisa-
dores usaram índices que
classificaram pessoas de acor-
do com o percentual de comi-
das a base de plantas em com-
paração com as de origem
animal em suas dietas.

Aqueles que tinham dietas
com maior ingestão de frutas
e vegetais e menor consumo
de produtos animais tiveram
resultados mais saudáveis. O
risco  de doenças
cardiovasculares entre os que
consumiam mais plantas foi
até 32% mais baixo, após
ajustes de variáveis como ida-
de, sexo, raça, educação e
comportamentos como fumo,
consumo de álcool e exercí-
cio.

“Encontramos uma relação
impressionante entre padrões
alimentares e o risco de ocor-
rências clínicas importantes”,
diz Casey Rebholz, autora do
estudo e professora assisten-
te da Escola de Saúde Públi-
ca John Hopkins Bloomberg,
em Baltimore, nos EUA.

Ela notou que pessoas que
comiam mais frutas e vege-
tais geralmente comiam me-
nos carne vermelha e proces-
sada, laticínios e peixe. No
entanto, a pesquisa não con-
firma se a relação entre co-
mer mais alimentos não-ani-
mais e a queda nos riscos de
doença cardíaca se mantêm
com o tempo ou se altera.

Em outras palavras, ela não
provou se uma dieta estrita-
mente vegana é mais positiva
do que uma dieta composta
principalmente por frutas e
vegetais, mas com alguns pro-
dutos animais.

“Acredito que os benefícios
para a saúde de uma dieta
baseada em vegetais venham
da combinação entre comer
mais frutas e vegetais e quan-
tidades menores de alimentos
de origem animal, incluindo
gordura saturada”, avalia a
especialista.

Associações precipitadas
Muitos cientistas questio-

nam a confiabilidade de pes-
quisas que associam a dieta
vegana a uma melhora na saú-
de, uma vez que os veganos
já tendem a ser mais saudá-
veis de forma geral.

“Normalmente, os veganos
fumam menos, bebem menos
álcool e se exercitam mais”,
diz Faidon Magkos, professor
associado do Departamento
de Nutrição, Exercício e Es-
portes da Universidade de
Copenhague (Dinamarca),
que no ano passado publicou
um estudo sobre pesquisas
que examinam os efeitos da
dieta vegana na saúde.
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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

Vereador cobra obras no Jardim Recreio
O vereador Cícero do San-

ta Maria utilizou o pequeno
expediente da Câmara Mu-
nicipal para cobrar que sejam
feitas obras de infraestrutura
na comunidade Jardim Re-
creio, localizada no Santa
Maria. Não é a primeira vez
que o parlamentar coloca em
pauta as necessidades dos
moradores da referida comu-
nidade, mas segundo ele,
pouco foi feito e situação é
de caráter de urgência.

“ O jardim Recreio é uma
comunidade que sofre muito
pela falta de água, falta de
saneamento básico, e de mui-
tas outras estruturas essenci-

ais para se ter uma vida dig-
na”. afirmou.

O vereador mencionou a
ação que a prefeitura realizou
no início do ano passado na-
quela localidade, levando um
paliativo geral, o que trouxe
um alívio temporário para a
população. Cícero, também
afirmou que já conversou
com o Prefeito Edvaldo No-
gueira sobre essa situação e
que o gestor prometeu que
será feito sim o saneamento
básico, e que será o quanto
antes.

Na última parte do seu pro-
nunciamento o vereador
Cícero pediu que a gestão

traga à tona uma data para
que a população saiba quan-
do será o início das obras e
mencionou que a Câmara
aprovou um empréstimo re-
centemente que pode agilizar
a resolução desse problema.

“É preciso que seja feito
urgente o saneamento básico,
e podemos agilizar essa   si-
tuação envolvendo inclusive
o último empréstimo que
aprovamos aqui nesta casa.
Então peço encarecidamente
uma atenção nesta demanda
que precisa ser solucionada
com urgência”. concluiu.

Jus Forró
Mais uma vez todo o sistema de Justiça se reuniu para

celebrar os festejos juninos. O encontro da Associação dos
Defensores Públicos do Estado de Sergipe (ADPESE), da
Associação Sergipana do Ministério Público (ASMP) e da
Associação dos Magistrados de Sergipe (AMASE)
aconteceu na noite de sexta-feira (3/06), no Espaço Chica
Chaves, em Aracaju. Bastante prestigiada por defensores
públicos, promotores de justiça e juízes, a festa foi animada
pelos cantores Jorge Altinho e Priscila Carolayne, além de
trio de forró pé-de-serra. Além de muita música, quem
marcou presença também presenciou o belíssimo espetáculo
de fogos de artificio, incluindo o barco de fogo, tradição da
cidade de Estância. Na foto, Rodrigo Cavalcante (presidente
da ADPESE), Roberto Alcântara (presidente da AMASE)
e João Rodrigues (presidente da ASMP).

Posse no TJ-SE
O Juiz de Direito Gilson Félix dos Santos foi empossado

desembargador do Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE),
na segunda-feira (06/6), no Auditório do Palácio da Justiça.
Ele substituiu o desembargador Osório de Araújo Ramos
Filho, que se aposentou em maio deste ano. Familiares,
amigos e diversas autoridades do meio jurídico e político
pretejaram a cerimônia de posse, que aconteceu de forma
presencial e também com transmissão online.Gilson Félix Fabiano Oliveira

Unha Prime
Para matar saudade dos fãs em grande estilo, o cantor

sergipano Unha Pintada está se preparando para fazer
um show especial em Aracaju, no próximo dia 7 de julho.
Fenômeno do arrocha em todo país, o artista será atração
principal do ‘Unha Prime’, que ocorrerá a partir 20 horas,
na Arena e Eventos, localizada na Coroa do Meio.
Assinada pela Augustus Produções e Pida, o evento
reunirá outros grandes nomes do arrocha, que cantarão
para o público da Arena Gostosinho, Área Vip e Lounge.
Subirão ao palco, Thiago Aquino, Limão com Mel,
Luanzinho e Samyra. Os ingressos podem ser adquiridos
através do  endereço eletrônico:
www.vendas.boratickets.com.br e também na loja Sou
Dila (RioMar Shopping Aracaju).

Cardápio junino
No dia 1º de junho, influenciadores e

jornalistas foram recebidos pelo chef Yuri
Faris e toda equipe do restaurante Matuto,
localizado na Orla da Atalaia, para conhecer
as novidades do cardápio da casa. O clima
foi de muito alto astral e as comidas da cozinha
nordestina com o tempero especial, que só o
Matuto tem, foram super aprovadas!

Cidadã sergipana
A jornalista e apresentadora da TV Sergipe, afiliada

da Globo), Priscila Bitencourt recebeu o Título de
Cidadã Sergipana na tarde de segunda-feira (06/6),
no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. A
autora da honraria é a deputada Goretti Reis (PSD),
que destacou no discurso, a alegria e a alma
desbravadora da homenageada nascida no estado
do Mato Grosso do Sul. Parabéns!

Troca de faixa
O pequeno Aroldinho participou da

cerimônia de Troca de Faixa no Judô, no
último dia 4 de junho. Essa foi a primeira troca
de faixa e demonstra a evolução do aluno
durante os treinos. Os papais Aroldo e Delane
Franca são só orgulhos. Parabéns!

 Websérie infantil

O teatro de bonecos do Dr. Botica sai dos teatros e ganha espaço na internet, em novo
formato, contando as aventuras do mago que é conhecedor da natureza e conscientiza crianças
de 4 a 8 anos sobre a necessidade de preservação da fauna e flora. Em parceria com a Cia.
Almazem, companhia de teatro de bonecos, e a Royal Pixel, produtora de vídeos, O Boticário
lança dez episódios inéditos, de aproximadamente 6 minutos cada um. Os episódios são
divulgados semanalmente, com dois novos episódios por semana, desde 11 de maio, totalizando
dez episódios que podem ser assistidos no YouTube do Boticário. Já os produtos que levam
o Dr. Botica podem ser encontrados em todos os canais de venda da marca.

Finalista

O RioMar Aracaju é finalista da mais importante premiação do setor de shopping centers
no Brasil. O empreendimento sergipano concorre ao Prêmio Abrasce 2022, promovido pela
Associação Brasileira de Shopping Centers, na categoria ‘Eventos e Promoções’, com o
case ‘Circuito de Moda e Arte – Arte Viva'. O projeto foi construído pelo RioMar e contou
com as parcerias da Fecomércio/Sesc Senac, M Depósito de Arte, do marchand Marcos
Marcelo e estilista Altair Santo, que trabalharam nas curadorias de arte e moda,
respectivamente.

Capacitação técnica

Nos últimos dias 07 e 08 de junho, a Auto Peças Macedo deu continuidade ao Programa
de Qualificação Automotiva. Dessa vez a parceria foi realizada com a NGK do Brasil, que
enviou o palestrante o Léo Cabral. A capacitação técnica foi destinada a mais de 100
profissionais reparadores automotivos em Aracaju, Lagarto e região. A parceria entre Macedo,
fabricantes de peças e mecânicos visa melhorar e tornar mais eficiente o atendimento aos
motoristas e proprietários que buscam fazer a revisão do veículo em uma oficina de confiança.
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VEICULOPrefeituras e Governo promovem o
São João em todo Estado de Sergipe

Raimundo Feitosa Di vulgação

Milho Verde, um dos produtos mais procurados no São João

Depois de dois anos
consecutivos, a fes
ta mais tradicional

do Nordeste, o forró, volta
para animar aos nordestinos
e turistas que gostam de cur-
tir os festejos juninos, com
danças, quadrilha e uma culi-
nária saudável para todas as
idades. Em Sergipe, as pre-
feituras organizaram os even-
tos e estão atraindo muitas
pessoas com bandas locais e
fora do Estado.

Em Areia Branca, por
exemplo, uma cidade próxi-
ma a capital sergipana, as fes-
tas juninas acontecem a todo
vapor, com cantores
renomados e as tradicionais
comidas típicas da região.
Por lá, todas as noites pas-
sam milhares de forrozeiros,
numa programação que aten-
de as necessidades da popu-
lação.

Na Barra dos Coqueiros, a
prefeitura montou um palco
para realizar as festas com
muita elegância. Também,
desfilam cantores e bandas
conhecidas internacionalmen-
te. O município fica na gran-
de Aracaju atrai pessoas  de

outros municípios. Os feste-
jos juninos da Barra, este
ano, ampliou mais as festivi-
dades com mais dias de
forró.

Capital – Na capital
sergipana, Aracaju, as fes-
tas não ficaram para trás.
Depois de um jejum de dois
anos, a prefeitura e o Go-
verno do Estado resolveram
fazer a festa com muitas
atrações. O prefeito de
Aracaju, Edvaldo Nogueira,
através do órgão público faz

o evento com cantores
renomados em todo o Brasil.

Criado pelo ex-governador
João Alves Filho, a hoje Vila
do Forró, na Orla da Atalaia
Velha, o  governador de
Sergipe Belivaldo Chagas
também faz a sua festa, ou
melhor, as festas da popula-
ção. Com um público mais
elitizado, a Vila trás, também,
muitas atrações para atender,
principalmente, aos turistas
que invadem a cidade para
curtir os festejos juninos.

Por outro lado, o sindicato
dos músicos do Estado de
Sergipe está na bronca, por-
que os governantes não es-
tão dando a devida atenção
para os artistas da terra. Cri-
ticam a posição dos gestores
a não contratarem músicos,
como deveriam nos eventos
de suas cidades. Apenas al-
guns poucos, segundo o sin-
dicato são contemplados,
sem contar que o cachê é
bem inferior que os artistas de
outras cidades.

PIB do Brasil cresce 1% no 1º trimestre
O Produto Interno Bruto

(PIB) brasileiro cresceu 1%
no primeiro trimestre, na
comparação com os três úl-
timos meses de 2021. É o
que mostram dados divulga-
dos este mês, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). Com o re-
sultado, o PIB, que é a soma
dos bens e serviços produzi-
dos no Brasil, chegou a R$
2,249 trilhões. As informa-
ções compreendem o perío-
do de janeiro a março deste
ano e, por isso, não refletem
possíveis consequências da
guerra entre Ucrânia e Rússia
no Leste Europeu, uma vez
que os conflitos tiveram iní-
cio em 24 de fevereiro. Na
comparação com o início de
2021, momento mais crítico
da pandemia de Covid-19 no

Brasil, a alta da economia
chega a 1,7%. No acumula-
do nos quatro trimestres, ter-
minados em março de 2022,
o PIB cresceu 4,7%, compa-
rado aos quatro trimestres
anteriores. Conforme estima-
do por analistas do mercado
financeiro, o destaque do tri-
mestre foi para os serviços,
que registrou alta de 1%, re-
flexo da volta mais consoli-
dada do comércio. Por sua
vez, a indústria demonstrou
estabilidade (0,1%) e a
agropecuária registrou queda
de 0,9%. Dados do IBGE
também apontam que a des-
pesa de consumo das famíli-
as cresceu 0,7% no primeiro
trimestre, a despesa de con-
sumo do governo apresentou
estabilidade e a formação
bruta de capital fixo registrou

queda de 3,5%.
No geral, o resultado foi

menor do que o projetado
por analistas do mercado fi-
nanceiro. O Monitor do Pro-
duto Interno Bruto, da Fun-
dação Getúlio Vargas (FGV),
projetava aumento na ativi-
dade econômica de 1,5% no
primeiro trimestre de 2022.
“Dentre as atividades que
compõem o setor, apenas as
de outros serviços e de ad-
ministração, educação e saú-
de pública ainda não haviam
recuperado, no quarto tri-
mestre de 2021, o nível de
atividade pré-pandemia da
Covid-19. Com o resultado
do primeiro trimestre deste
ano, a atividade de outros
serviços ultrapassou o nível
pré-pandêmico”, disse
Juliana Trece, coordenadora

da pesquisa. Ainda de acor-
do com os dados do IBGE,
nas atividades industriais, o
destaque ficou para Eletrici-
dade e gás, água, esgoto, ati-
vidades de gestão de resídu-
os (6,6%), Indústrias de
Transformação (1,4%) e
Construção (0,8%). Nos ser-
viços, a alta é puxada por
Outros serviços (2,2%),
Transporte, armazenagem e
correio (2,1%) e Comércio
(1,6%), principalmente. No
segmento, queda de 5,3% foi
registrada na Informação e
comunicação e recuo de
0,7% na Intermediação fi-
nanceira e seguros. Além dis-
so, as Exportações de Bens
e Serviços cresceram 5,0%,
enquanto as importações ca-
íram 4,6%, na comparação
com o trimestre anterior.

Maio tem melhor resultado de
2022 para mercado automotivo
Produção do setor cresceu 10,7% e vendas,

27%; empresários esperam crescimento
ainda maior no restante do ano

O mercado
automotivo regis
trou o seu melhor

mês de 2022 em maio em
relação à produção e também
às vendas. A produção cres-
ceu 10,7% e as vendas, 27%.
Foram produzidas 206 mil
unidades e vendidos 187 mil
veículos no mercado interno
brasileiro, entre carros co-
merciais leves, caminhões e
ônibus. O setor ainda enfren-
ta um problema na montagem
dos veículos em razão do
desabastecimento de peças e
semicondutores. Além disso,
desde 2021, o Banco Cen-
tral promoveu a elevação da
taxa de juros para conter a
inflação, o que reflete nos fi-
nanciamentos dos consumi-
dores. O início de 2022 foi
fraco em relação às vendas
do setor em comparação
com 2021. No acumulado
deste ano, 888 mil veículos
foram produzidos, uma que-
da de 9,5% em relação à pro-
dução do ano passado. Já em
relação às vendas, de janeiro
até maio de 2022 na compa-

ração com o mesmo período
de 2021, houve um recuo de
17%. O setor avalia que po-
derá crescer mais neste ano.

O presidente Associação
Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores
(Anfavea), Márcio Lima, ava-
lia se, nesse momento, a de-
manda poderia ser maior ou
se fatores econômicos fazem
econômicos fazem com que
haja a perda confiança do
consumidor. “Até agora, a
demanda vem retratando a
realidade que a gente vinha
observando nos últimos me-
ses, e nós temos um atendi-
mento dessa demanda repri-
mida dos pedidos em cartei-
ra, mas, igualmente, a forma-
ção de novos pedidos. Com
a alta na taxa de juros, a gen-
te tem observado com bas-
tante atenção e um olhar com
lupa para ver como isso vai
se refletir nos próximos me-
ses. Mas, até agora, nós te-
mos uma demanda nova tam-
bém, que tem mantido uma
boa perspectiva para os pró-
ximos meses”, comenta Lima.

Preços dos seguros dos 10
carros mais vendidos no Brasil

Os preços dos seguros dos
carros mais vendidos do país
podem partir de R$
1.602,23, valor médio do
seguro do Onix Hatch, no Rio
de Janeiro e podem chegar a
R$ 19.270,18, valor médio
do seguro do Jeep Compass,
também na capital fluminense.

A cidade do Rio de Janeiro
tem a maior média no valor
dos preços dos seguros en-
tre 11 capitais analisadas, de
R$ 6.802,63, enquanto a

média geral é de R$
4.275,47. As informações
fazem parte de um levanta-
mento realizado pela
corretora de seguros online
Minuto Seguros, que simulou
os preços médios das apóli-
ces dos veículos líderes de
venda em São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte,
Curitiba, Florianópolis, Reci-
fe, Goiânia, Porto Alegre,
Brasilia, Vitória e Salvador).

Jeep Compass

Carros ficaram mais caros em abril
Usados lideraram a alta de preços no mês,
seguidos pelos veículos seminovos e 0km
Os preços dos veículos su-

biram em abril, segundo le-
vantamento do Monitor de
Variação de Preços da KBB
Brasil. Os responsáveis pela
maior valorização nos pre-
ços foram os carros usados
(de 4 a 10 anos), grupo no
qual os preços subiram
1,72%, em média. Eles fo-
ram seguidos pelos carros
seminovos com até 4 anos de
uso, que registraram variação
de 0,91% no preço.

Já os preços dos veículos
de modelos 0km, que tive-
ram uma queda de 0,55%
em março, subiram 0,54%

em abril. Os modelos 2023
tiveram alta de 1,59%, en-
quanto os modelos 2022 su-
biram 0,62%.

IPCA: Inflação de maio desacelera para 0,47%
O Índice Nacional de Pre-

ços ao Consumidor Amplo
(IPCA) foi de 0,47% em
maio, mostrando uma
desaceleração em relação ao
mês de abril, quando regis-
trou alta de 1,06%. Os da-
dos foram divulgados pelo
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE)
este mês. Essa foi a menor

variação mensal da inflação
desde abril de 2021, quando
ficou em 0,31%.

 Com o resultado de maio,
o IPCA nos últimos 12 me-
ses acumula alta de 11,73%,
índice menor do que os
12,13% registrados nos me-
ses anteriores. Mesmo dian-
te da desaceleração, a infla-
ção anual está há 9 meses ro-

dando acima dos dois dígitos.
Em 2022, os preços ao con-
sumidor registraram uma alta
de 4,78%. A maior variação
veio do grupo Vestuário, que
registrou alta de 2,11%. O
grupo de Habitação apresen-
tou queda de 1,7%, sendo o
único que não registrou alta.

Índice soma nove meses
operando acima dos dois dígi-

tos; grupo do vestuário foi o
que registrou maior alta ao
longo do mês Avanço de dois
pontos percentuais em preços
monitorados puxou revisão
de alta da inflação em 2021
Avanço de dois pontos
percentuais em preços
monitorados puxou revisão
de alta da inflação em 2021
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Desemprego cai para 10,5%, mas
atinge 11,3 milhões de pessoas

Dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua e são referentes ao trimestre entre fevereiro e abril de 2022.

Milhões de brasileiros ainda precisam de emprego

A taxa de desempre
go no Brasil entre
fevereiro e abril re-

gistrou queda de 0,7%, fe-
chando o mês em 10,5%.
Com isso, a falta de trabalho
ainda atinge 11,3 milhões de
brasileiros. Os dados foram
divulgados pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE)  e fazem parte
da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Con-
tínua (Pnad). Em relação ao
mesmo período de 2021, a
queda foi de 4,3%. Essa foi

a menor taxa de desocupa-
ção para os trimestres encer-
rados em abril desde 2015,
quando o índice foi de 8,1%.
No levantamento anterior, o
desemprego afetava 11,949
milhões de brasileiros. A me-
nor marca da série histórica
foi registrada em 2014, quan-
do chegou a 6,5%.

O número de pessoas ocu-
padas chegou a 96,5 milhões,
sendo o maior número da sé-
rie histórica, que começou em
2012, com alta de 1,1% em
relação ao trimestre anterior

e aumento de 10,3% em re-
lação ao mesmo período de
2021. A taxa de
informalidade caiu de 40,4%
da população para 40,1%, o
que equivale a 38,7 de tra-
balhadores. No mesmo tri-
mestre do ano passado, a
taxa foi de 39,3%. O rendi-
mento médio real dos traba-
lhadores foi de R$ 2.569,
mostrando uma estabilidade
em relação ao trimestre an-
terior, mas uma redução de
7,9% em comparação ao do
primeiro trimestre de 2021.

Ceasa Aracaju com programação
 especial para todo o mês de junho
Além dos sergipanos

e turistas que vão
comprar comidas

típicas, fazer suas compras e
desfrutar do ambiente saudá-
vel, com estacionamento pró-
prio e segurança, participam
das festividades de São João.

Desde o dia 4 deste mês que
a Ceasa Aracaju deu início à
programação especial do mês
de junho com muita alegria e
o autêntico Forró pé de ser-
ra. A programação continua
nos dias 11, 18, 23 e 28 de
junho das 9h às 12h.

O Presidente Wilson Nunes
te convida a vir para Ceasa
Aracaju fazer suas compras,
degustar um licor de genipapo
e “arrastá” o chinelo ao som
do Forró raiz. “Aqui vocês
são bem vindos, te aguarda-
mos”

Ceasa Aracaju investe no setor de segurança
O presidente Wilson Nunes

investiu novamente no setor
de Segurança da Central de
Abastecimento de Sergipe.
“O mês de junho é uma tem-
porada de muito movimento
na Ceasa Aracaju, é um pe-
ríodo que de fato necessita
desse trabalho de comunica-
ção, já estamos preparados
para oferecer conforto e se-
gurança para os novos asso-
ciados, comerciantes, clientes
e claro os turistas”, disse Wil-
son Nunes Wilson Nunes, presidente da Ceasa Aracaju

Associação de Moradores do Médici
faz um dos melhores forró de Aracaju
A Associação de Morado-

res do Médici, Montal e Jar-
dim Baiano (AMAMEB), re-
aliza um dos melhores São
João de Aracaju. Presidida
por Gladson Oliveira, conhe-
cido como Gal, a Amameb
tem feito um trabalho salutar
em prol da comunidade.
Seus atos têm sido elogiados
pela população, como um
todo.

Pensando no lazer da co-
munidade, Gal, em parceria
com a Prefeitura de Aracaju
e a Empresa Municipal de
Serviços Urbanos (Ensurb),
traz o melhor do forró para o
entretenimento das pessoas.
Desde o pé de serra a músi-
cas eletrônicas, a comunida-
de do Medici e adjacências
desfrutam de um repertório
típico do Nordeste. Gal, presidente da Amameb

 Gazeta

Mesmo com governo tentando reduzir preços,
Petrobras vê necessidade de novos reajustes

A Petrobras se encontra em
um momento delicado já que,
talvez, precise aumentar os
preços dos combustíveis mais
uma vez para diminuir a de-
fasagem existente em relação
ao valor praticado no merca-
do externo e reduzir o risco
de desabastecimento de die-
sel no mercado interno. Po-
rém, ao mesmo tempo, o go-
verno federal tenta reduzir
impostos do diesel e da ga-
solina, como forma de dimi-
nuir o valor nas bombas para
os consumidores. Mais au-
mentos neste momento, teri-
am um impacto negativo para
a própria empresa e para o
governo federal. Analistas da
estatal ouvidos pela Jovem
Pan consideram este um dos
momentos mais difíceis da
atual gestão, que será trocada
em breve por decisão do Pa-
lácio do Planalto, que, por sua
vez, já manifestou inúmeras
vezes insatisfação com a atu-
al política de preço da com-
panhia.

Em uma palestra para 400
empresários para  empresá-
rios e políticos na Associação
Comercial do Rio de Janei-
ro, esta semana, o presiden-
te Jair Bolsonaro reforçou o
descontentamento com a po-
lítica de preços. Ele criticou
a alta rentabilidade da empre-
sa. Mais tarde, no mesmo dia,
a Petrobras divulgou ao mer-
cado um comunicado em tom
de resposta ao presidente,
reforçando a necessidade de
se manter a paridade de pre-
sos internacionais para garan-
tir o abastecimento interno do
mercado de combustíveis. A
mensagem foi um possível si-
nal, segundo analistas, da ne-
cessidade de um novo ajuste
de preços.

Os preços do diesel não
são ajustados há cerca de um
mês e da gasolina há quase
três meses, apesar da defa-
sagem. De acordo com o
Centro Brasileiro  de
Infraestrutura, a defasagem
do diesel é de 14% e da ga-
solina chega a 31%. A Asso-
ciação Brasileira de Importa-
dos de Combustíveis
(Abicom) também enxerga
uma defasagem de preços.
Ela calcula um gap de 16%
para o diesel e 17% para a
gasolina. Embora o dólar te-
nha dado uma trégua, o bar-
ril do petróleo do tipo brent
segue pressionando acima
dos US$ 120. Historicamen-
te, a demanda por diesel fica
mais aquecida no segundo
semestre de cada ano. A ofer-
ta global em 2022 está com-
prometida por conta de me-
nores investimentos feitos nos
últimos anos, durante a
pandemia da Covid-19, e
também por conta da guerra
na Ucrânia.

Caso a Petrobras não au-
mente os preços de diesel e
gasolina, as importações por
agentes privados podem de-
saparecer do mercado e aca-
bar gerando falta de deriva-
dos, segundo o diretor do
Centro Brasileiro  de
Infraestrutura, Pedro
Rodrigues. “O governo con-
seguiu tirar um pouco do foco
político da empresa, princi-
palmente em razão dessa
discussão de reforma, de

mudanças tributárias do
PLP18 dezoito e das PECs
que vão zerar e fazer a com-
pensação do ICMS para os
Estados, mas, mesmo com
essa questão tributária, essas
mudanças, se o preço do bar-
ril continuar a subir e a
Petrobras não repassar esse
preço e continuar com essa
defasagem, com a defasagem
aumentando pode aumentar o
risco desabastecimento, e a
pressão política voltar sobre
a empresa”, explica.

O professor da Universida-
de Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) Edmar de Almeida
lembra que, recentemente, a
Argentina começou a enfren-
tar esse problema de
desabastecimento, após se-
gurar os preços dos combus-
tíveis. Há falta de derivados
em 19 das 24 províncias do
país. “Os preços dos com-
bustíveis nas refinarias no
Brasil, ele é livre. Então o pre-
ço brasileiro segue o merca-
do internacional e é importan-
te que esse preço siga o mer-
cado internacional, porque se
a gente não puder acompa-
nhar o mercado internacional,
não é viável a participação de
empresas privadas, tanto no
refino do Brasil quanto nas
importações de derivados,
em particular de diesel. E isso
é muito importante para a se-
gurança do abastecimento no
país”, diz.

Caso a Petrobras não aumente os
preços de diesel e gasolina, as

importações por agentes privados
podem desaparecer do mercado


