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Progressistas ganharam musculatura,
novos filiados e espaços em Sergipe

Divulgação

Luciano Pimentel, Neto Batalha e Thiago de Joaldo

Comandado por
Laércio Oliveira
no Estado, o

Partido Progressistas, PP,
vem se fortalecendo des-
de as eleições de 2018 e
viu esse fortalecimento
aumentar mais ainda no
pleito de 2022. A sigla
conquistou duas vagas na
Assembleia Legislativa de
Sergipe – Alese –, uma na
Câmara dos Deputados e
uma no Senado da Repú-
blica.

Para a Alese, foram elei-
tos Luciano Pimentel –
reeleito para seu terceiro
mandato –, com 18.073
votos, e Neto Batalha,
com 14.990 votos – estre-
ante na Assembleia. Para

deputado federal, foi elei-
to Thiago de Joaldo, com
45.698 votos válidos –
outro estreante na políti-
ca. Já no Senado, a cadei-
ra do PP foi mantida. Em
2023, sai Maria do Carmo
e entra Laércio Oliveira,
que conquistou 310.300
votos nas urnas.

O Progressistas ganhou
musculatura, novos
filiados e espaços em
Sergipe. O partido, que
não tinha nenhum prefei-
to eleito em 2016, conse-
guiu eleger oito em 2020
e saiu de 28 para 73 vere-
adores. Também não tinha
nenhum deputado estadu-
al e passou a ter dois, as-

sim como uma das vagas
do Senado com a senado-
ra Maria do Carmo.

“A partir de 2018, quan-
do fui eleito deputado fe-
deral pelo Progressistas,
nós firmamos um com-
promisso com a executi-
va nacional de fortalecer
o partido aqui em Sergipe.
Começamos a trazer lide-
ranças e pessoas que ti-
nham disposição para
exercer uma atividade po-
lítica e hoje temos mais de
70 vereadores, sendo dois
em Aracaju, Fabiano Oli-
veira e Pastor Diego”, re-
lata Laércio.

Maioria dos deputados estaduais de Sergipe é da direita
Como em todo o Brasil,

em Sergipe, a maioria dos
deputados estaduais eleitos e
reeleitos este ano, é da direi-
ta. Dos 24 parlamentares, 17
são de partidos que apoiam
a direita no Brasil. O mais
votado, porém, pertence ao
grupo que vem mudando a
história da politica na Nação;
Cristiano Cavalcante, com
45.314 votos. Ele é do parti-
do União. O próximo gover-
nador, Fábio Mitidieri (PSD)
vai ter que conviver com essa
maioria. Alguns deputados
eleitos já disseram em entre-
vistas para a imprensa que
votam no que for melhor para
o povo.

O governador Belivaldo
Chagas (PSD), na sua ges-
tão de seis anos, esteve com
a maioria da bancada em
Sergipe. Vários projetos fo-
ram aprovados, apenas, por-
que o gestor enviou-o para a
Casa Legislativa. Um deles,
que causou polêmica e pre-
judicou aos aposentados e
pensionistas foi o desconto
da previdência. Os mesmos
parlamentares votaram para
a volta do benefício.

As eleições este ano mos-
trou que a maioria dos parla-
mentares não querem mais a

volta do comunismo no Bra-
sil. Como se sabe, as gestões
em países que ainda adotam
este sistema estão falidas.
Exemplo disso é a vizinha
Argentina. Um Estado total-
mente em caos, com a infla-
ção lá em cima e as pessoas
vivendo em estado de pobre-
za. Uma confusão.

Durante a campanha em
Sergipe, principalmente no
segundo turno das eleições,
os deputados eleitos e
reeleitos foram às comunida-
des mais pobres do Estado
mostrar a situação dos paí-
ses da esquerda. Os parla-
mentares despontam que o
Brasil está mudando e que a
corrupção com a direita no
comando não existe. “O
povo tem mais liberdade, com
a preservação da família”,
explicam.

Fora – O deputado Iran
Barbosa (Psol) ficou de fora.
Militante assíduo do Partido
dos Trabalhadores (PT), Iran,
que havia se mudado para o
Psol e continuou na esquer-
da, perdeu uma das vagas.
Antes, o ex-petista entrou na
vaga da petista Ana Lucia,
que resolveu deixar a
Assembleia. Iran é um bom
parlamentar, porém, alguns

políticos já o enxergavam
como sendo da direita, pelas
suas posições coerentes.
Contudo, vota no socialismo.

Outro ex-militante do PT
que ficou de fora foi Francis-
co Gualberto (PSD).
Chiquinho passou para a di-
reita depois de ser líder do
governo na Assembleia. Com
vários mandatos na Casa, o
deputado resolveu disputar
uma vaga na Câmara Fede-
ral e aí perdeu. Gualberto já
está se adaptando a sua nova
maneira de pensar politica-
mente. Sem dúvida, teve sua
contribuição, quando exerceu
os seus mandatos.

Gilmar Carvalho foi outro
que ficou de fora. Este, não
sabia se era direita ou esquer-
da. Segundo ele votava com
o povo. Faz oposição ao go-
vernador Belivaldo Chagas e
tem posições contundentes na
Assembleia. Teve também
seus méritos.

Vamos aguardar a próxima
bancada na Assembleia de
Sergipe para poder avaliar o
comportamento dos parla-
mentares. Se continuarão
com posições firmes de direi-
ta ou muda de lado. Nós, da
Redação da Gazeta Hoje
desejamos bons mandatos a
todos.

Durante a campanha em Sergipe, principalmente
no segundo turno das eleições, os deputados
eleitos e reeleitos foram às comunidades mais

pobres do Estado mostrar a situação dos países da
esquerda

Cristiano Cavalcante, o mais votado de Sergipe

Dr. Lidiane Luceno, segunda mais votada, com 37.332 votos
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ESPORTEEmpresas apostam no cartão Natal para presentear
e reconhecer os colaboradores no fim de ano 

Pesquisa aponta que 66% dos funcionários preferem cartão Natal, seguido de
festa (21%), clássica cesta de Natal (9%) e chester ou peru (4%). 

Divulgação

Empresas preferem cartão Natal para presentear colaboradores

Fim de ano é um bom
momento para as
empresas reconhece-

rem e agradecerem seus co-
laboradores. Para sair da
mesmice e fugir das tradicio-
nais cestas prontas, perus ou
panetones, muitas
corporações têm inovado e
apostado na gratificação atra-
vés do cartão presente para
que o colaborador tenha a li-
berdade de escolher com o
que e onde gastar o crédito.
Com o crescimento desta
modalidade, a Up Brasil,
empresa de cartões de bene-
fícios corporativos, está ofe-
recendo esta opção para que
as empresas possam presen-
tear seus colaboradores.

O resultado de uma enquete
digital realizada pela Up Bra-
sil com mais de 100 colabo-
radores de diversas empre-
sas do Brasil para saber o que
gostariam de receber de fim
de ano, chama a atenção.
Quando preguntado o que
gostariam de ganhar: cartão
natal, clássica cesta de Na-
tal, Chester ou peru ou festa
de fim de ano, a maioria dos
funcionários respondeu que
prefere, de longe, a primeira
opção.

Entre os entrevistados que
responderam à pesquisa,
66% disseram que o melhor
“presente de Natal” que a

empresa poderia lhes dar é
um cartão natal com um sal-
do para gastar com o que qui-
serem.

A famosa “festa da firma”
foi eleita por 21% como pre-
sente ideal, ganhando da
clássica cesta de Natal (9%)
e do chester ou peru (4%).

Vantagens
Além de prático, eficiente e

seguro, presenteando com o
cartão Natal, a empresa eco-
nomiza tempo e recurso ao
pensar em uma logística para
realizar as compras das ces-
tas e entregá-las aos funcio-
nários, correndo o risco de
dar o que ele não gostaria de
receber ou nem pode consu-
mir por algum motivo de saú-
de, por exemplo. O Up Na-
tal permite uma estratégia
empresarial de remuneração
com custo menor para o ne-
gócio, uma vez que não sofre
tributação. Também oferece
mais facilidades para o em-
pregador, uma vez que os
créditos são comprados pela
empresa e transferidos para
o cartão dos funcionários de
maneira prática.

Segundo a diretora de
Marketing da UP Brasil, Tais
Lange, o Up Natal dá mais
liberdade para os funcionári-
os, que podem escolher os
itens que preferem comprar
com o valor do cartão. “Ao

invés de ter que carregar uma
cesta de Natal pesada e gran-
de para casa, ganha um be-
nefício que cabe na palma da
mão. Sem contar a versatili-
dade na hora de usar o be-
nefício, já que pode escolher
em qual momento pretendem
gastar o valor, ter a liberdade
de montar a própria cesta e
comprar itens que mais gos-
tam para as festas de fim de
ano, sem data limite para gas-
tar esse saldo. Os créditos
disponíveis têm durabilidade
de três meses, ou seja, eles
podem se estender até as
comemorações da passagem
de Ano Novo e ir além desse
período, caso o colaborador
o administre para isso”,
enfatiza.

Tais explica que na legisla-
ção trabalhista não existe ne-
nhuma lei que obrigue as em-
presas a oferecerem cesta de
Natal para funcionários, po-
rém a prática já se consoli-
dou como tradição de fim de
ano. “É uma forma de
valorizá-los, celebrar suas
conquistas, mostrar que são
importantes, porque são. A
iniciativa pode reduzir a taxa
de demissões voluntárias, au-
mentar a satisfação da equi-
pe com o trabalho e elevar os
níveis de engajamento dos
funcionários. Afinal, quem não
quer um aumento, um bônus

no fim do mês, um décimo-
terceiro no fim do ano, um
cartão com um bônus para
gastar com o que quiser? O
cartão Natal é um presente e
tanto, pois já ajuda a econo-
mizar na ceia”, afirma.

Independentemente dos
itens, dos lugares e da quan-
tidade da compra, o profissi-
onal não paga nenhuma taxa
ou tarifa ao fazer uso do re-
curso. É um presente
disponibilizado pela empresa
que pode ser manuseado de
forma fácil e prática.

Sobre a Up Brasil
A Up Brasil foi fundada em

2016, com a fusão da
multinacional francesa de ges-
tão de benefícios Grupo Up
e as regionais Plan, Policard
e Vale Mais. Desde então, a
Up Brasil cria e comercializa
um portfólio de benefícios
completo com soluções em
alimentação, refeição, anteci-
pação salarial, vale-transpor-
te, bem-estar, home office,
seguro de vida e saúde.

Também apoia empresas
de todos os portes na gestão
das despesas do seu negócio,
oferecendo soluções que pro-
movem maior fidelização e
satisfação dos colaborado-
res. No Brasil, a Up conta
com 17,5 mil clientes, 2 mi-
lhões de cartões e uma am-
pla rede credenciada.

Bairro de Propriá recebe iluminação de LED
Através de solicitação do

cidadão propriaense Williams
Mala, o deputado estadual
eleito a deputado federal,
Rodrigo Valadares, destinou
mais de 30 mil reais de emen-
das para a realização da ilu-
minação pública do município
de Propriá com luzes de
LED. A inauguração da obra
ocorreu no último mês, dia
27 de outubro, e contou com
a participação dos morado-
res do bairro contemplado e
do prefeito local, Valberto de
Oliveira.

As luzes foram instaladas
em 101 postes do Alto do
Aracaju, gerando, segundo a

prefeitura, mais economia
para o município no gasto
com iluminação pública.
Malla, autor do projeto, fa-
lou ainda da importância des-
sa iluminação, por gerar mai-
or segurança e melhor quali-
dade de vida para os
propriaenses.

Na ocasião, em seu discur-
so, o prefeito declarou que o
recurso chegou em uma boa
hora, por meio de um simples
motorista e morador de
Propriá, que levou essa de-
manda ao deputado Rodrigo
Valadares. A comunidade
também desmontou gratidão
e festejou com muita alegria

ao final da inauguração, dan-
do voltas pelas ruas ao ritmo

de frevo tocado pela filarmô-
nica Santo Antônio.

Comunidade, ao som da Filarmônica Santo
Antonio, comemora a iluminação  com frevo

pelas ruas da cidade

Valberto de Oliveira, prefeito de Propriá

Divulgação

SÉRIE A
Gigante da Colina já

pensa em reforços
Apesar das diversas dificul-

dades encontradas ao longo
da temporada, o Vasco da
Gama conseguiu encerrar o
ano de maneira digna, con-
quistando o acesso para a
Série A de 2023 após vencer
o Ituano na última partida.

Agora, com a temporada
oficialmente encerrada, o Gi-
gante da Colina já começa a
traçar o planejamento para o
próximo ano, onde com
apoio da 777 Partner, busca-
rá brigar na parte de cima da
tabela do Brasileirão.

Contudo, para isso, a equi-
pe carioca sabe que precisa-
rá de reforços e internamen-
te, já começa a definir alguns
alvos, com alguns deles inclu-
sive, já tendo sido divulgados
pela imprensa.

Dois grandes nomes estão
na mira do Vasco para 2023

O portal Atenção,
Vascaínos!, foi um dos res-
ponsáveis por ‘vazar’ os no-
mes cobiçados pelo Vasco,
que segundo a fonte, tem in-
teresse na contratação do

meia uruguaio David Terans,
do Athletico Paranaense, e
do goleiro Marcelo Grohe,
que hoje joga pelo Al-Ittihad,
da Arábia Saudita

De acordo com a fonte,
ambos são tratados como
prioridade dentro do Gigan-
te da Colina, que inclusive,
tem prioridade na compra de
Terans, o que pode acabar
ajudando o clube no proces-
so de aquisição.

Isso porque, Terans tam-
bém é alvo do Flamengo, que
tende a formalizar uma pro-
posta para contratá-lo em ja-
neiro. Contudo, com a prio-
ridade de compra, o time
cruzmaltino pode acabar
‘atravessando’ o rival rubro-
negro.

Já Marcelo Grohe, tem fu-
turo indefinido na Arábia. O
goleiro, que também interes-
sa a Grêmio e Botafogo, está
em negociações para renovar
o seu contrato com o Al-
Ittihad e caso chegue a um
acordo, dificilmente retornará
ao Brasil em 2023.

David Terans

Sem maiores novidades, Tite leva os principais jogadores
para a Copa “Temos uma responsabilidade de transparência
e passar informações verdadeiras a vocês. Não só o
Richarlison, não só com o Dani, a orientação foi feita com
todos os atletas no aspecto de melhoria. Não só os convoca-
dos. Eu sei o quanto de humano tem a expectativa, mas antes
disso o respeito nosso. E a orientação a todos eles. É do
Alexsandro, do Telles, do Arana, que eu conversei. De ter
esta conduta, que ela seja com equidade a todos”, disse Tite.

Mais sobre Daniel Alves
- Um acréscimo na parte técnica e tática. A qualidade téc-

nica e individual que o Dani Alves empresta neste quesito de
criação é impressionante, para ser um organizador, um
articulador. Não temos nele um jogador de 60, 70 metros de
ida e volta. Esta é a função dele, fora outras virtudes. Como
capitão (o Cesar Sampaio) pode falar.

Tite rebate repercussão da convocação de Daniel Alves
- Não quer fazer uma pergunta tua, e não pegar o gancho...

por que, que referência é o Twitter com os milhões de torce-
dores que temos? Não vim para agradar quem está nas mídias
sociais, que não sei qual percentual é este público em relação
ao brasileiro. Respeito opiniões divergentes e não estou aqui
para convencer a todos. Não tenho esta pretensão. Só quero
passar dados para que as pessoas façam sua análise e demo-
craticamente criem sua opinião. Todos têm meu respeito,
mesmo esta parcela diminuta. São 220 milhões (de brasilei-
ros)? Respeito, sim.

Seleção Brasileira rumo ao Hexa
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Fundação Dom Cabral e
Instituto Sab lançam o Basis
II na região Nordeste do país
Com o desafio de

promover saúde e
qualidade de vida

para comunidades carentes
da região Nordeste do Bra-
sil, a Fundação Dom Cabral
(FDC) e o Instituto SAB lan-
çaram a segunda edição do
BASIS, uma trilha de
capacitação desenvolvida
para dar suporte e orientação
técnica a iniciativas da socie-
dade civil que promovam
ações que impactem a vida de
milhares de brasileiros.

O BASIS nasceu da par-
ceria entre as duas entidades
e teve sua primeira edição em

2021, quando capacitou
12 projetos na região sudes-
te do país. Ele é resultado de

estudos que indicam que
muitas iniciativas sociais não
conseguem sobreviver ou

desenvolver todo o seu po-
tencial por questões
organizacionais, gerenciais e
por carências na área da
tecnologia.

Agora, nesta segunda edi-
ção foram selecionados 12
projetos que atuam na região

nordeste do país, através de
um edital iniciado dia 20 de
julho e finalizado em 26 de

agosto. Centenas de inicia-
tivas dos 9 estados nordesti-
nos participaram do proces-
so.

Após cumprimento dos re-
quisitos previstos no edital,
uma minuciosa seleção

encabeçada por profissio-
nais da FDC e do Instituto
SAB foram escolhidos os se-
guintes projetos: Abrace uma
Borboleta, Centro Médico
Integrativo – Casa de Cura
Caraíva, Coletivo Mulheres
Periféricas e LGBTQIA+,
Giro Preventivo – Associa-
ção das Favelas de Sergipe
(CUFA), Grupo de Apoio à
Criança com Câncer, Lar
Esperança de Vida Luiz de
Oliveira Neves Pesqueira,
Melhoria da Assistência no
Serviço de Oncologia
Pediátrica da Santa Casa de
Misericórdia de Itabuna,
Mulheres em Crescimento,
Nosso Negócio é a Cura –
Casa de Apoio à Criança
com Câncer Durval Paiva,
Primeiros Socorros para To-
dos e Projetos Arroz com
Feijão e Mais Água.

Todos participarão de uma
trilha de capacitação durante

8 meses em formato misto -
online e presencial. Para

garantir o acesso e cumpri-
mento da carga horário
estabelecida, o Instituto SAB
doará um notebook para
cada projeto.

Desenvolvida pela Funda-
ção Dom Cabral, especializa-
da em gerir negócios e capa-
citar pessoas, a metodologia
será aplicada em diferentes
áreas com objetivo de
estruturar e reestruturar os
projetos. “Após um diagnós-
tico personalizado, oferece-
remos a cada iniciativa todo
o suporte necessário para o
desenvolvimento e ampliação
do projeto.

Estruturar de maneira sóli-
da e eficaz ampliando seu
poder de atuação é nosso
objetivo”, declara o coorde-
nador do projeto, professor
Márcio Rabelo.

A trilha de capacitação atua
de forma efetiva em áreas
cruciais para o

desenvolvimento de qual-
quer negócio ou iniciativa.
Amparo jurídico, suporte na
de gestão de pessoas, orien-
tações nas áreas de comuni-
cação e marketing e estraté-
gias para a viabilização finan-
ceira dos projetos serão al-
guns pontos abordados du-
rante todo o processo. “A
saúde é um grande desafio
em todo Brasil, mas na região
nordeste isso é mais evidente
e preocupante. Programas
sociais ajudam a diminuir essa

desigualdade e estruturar
esses projetos aumentando
positivamente seus impactos
é necessário e exige expertise
e seriedade”, revela Áurea
Barros, superintendente do
Instituto SAB. As aulas co-
meçam agora no início de
novembro no formato online.
No final do mês, o grupo par-
ticipará de um workshop, que
será realizado em Salvador,
Bahia. “Serão dois dias de
plena imersão e troca de co-
nhecimento entre os projetos
e nossa equipe”, adianta
Márcio Rabelo.

Em tempo: milhões de nor-
destinos sofrem com a escas-
sez de recursos materiais, de

infraestrutura e com a falta
de profissionais. 29% dos
municípios nordestinos

encontram-se em estado
de extrema pobreza. “Para se

ter uma ideia, existem bolsões
de municípios sem estrutura
mínima de atendimento, o que
desequilibra e agrava ainda
mais o acesso à saúde. Não
temos dúvidas que as ações
sociais fazem a

diferença e precisam ser in-
centivadas e estruturadas.
Precisamos transformar essa

triste realidade”, finaliza
Áurea Barros.

Sobre o Instituto SAB
O Instituto SAB – Saúde,

Aceleração e Bem-Estar
(SAB) é uma associação pri-
vada sem finalidade lucrativa
com atuação em saúde. Fun-
dada em 07 de maio de 1975,
a sua missão é contribuir com
a saúde das pessoas em situ-
ação de vulnerabilidade so-
cial, através de excelência em
serviços de saúde na área da
promoção da saúde.

Sobre a Fundação Dom
Cabral

A Fundação Dom Cabral é
uma escola de negócios bra-
sileira de classe mundial e
que capacitou, em 2021, mais
de 37 mil executivos. Funda-
da há mais de 45 anos, está
posicionada entre as melho-
res do mundo, ocupando, em
2022, a 9ª posição dentre as
escolas de educação execu-
tiva participantes do ranking
do Financial Times.

A FDC contribui para o
desenvolvimento sustentável
da sociedade articulando
Educação Executiva, Educa-
ção Acadêmica e Educação
Social para o desenvolver
gestores, executivos e em-
presários de organizações
públicas, privadas e do ter-
ceiro setor. Por meio do Cen-
tro Social Cardeal Dom
Serafim, a FDC gera impac-
to social positivo tendo a edu-
cação como pilar para o de-
senvolvimento de jovens em
situação de vulnerabilidade
social, empreendedores po-
pulares e organizações soci-
ais e seus gestores, por meio
de capacitação.

Em 2021, lançou o portal
Seja Relevante, hub de infor-
mação com a curadoria da
FDC e conteúdos proprietá-
rios, que traz notícias e infor-
mações relevantes para
quem quer saber o que há de
mais importante na área de
carreira, gestão, negócios e
impacto social. Acesse
www.sejarelevante.com.br

Fabiano declara sentimento de gratidão com a volta do Pré-Caju
O idealizador do Pré-Caju e

vereador Fabiano Oliveira
(PP) usou a tribuna para agra-
decer e falar sobre o sucesso
da prévia carnavalesca. A fes-
ta iniciou na última sexta-fei-
ra, 4, e seguiu até o domingo,
6, retomando depois da para-
lisação em 2014.

No início do seu discurso
Fabiano saudou todos os ve-
readores e reforçou que o Pré-
Caju é um evento de domínio
público. “A festa é um evento
da cidade! O governo é im-
pessoal e permanente, e quem
me ensinou isso foi o ex-go-
vernador Albano Franco. As
pessoas passam, mas o gover-
no fica, a cidade fica. Temos
a nossa missão em vida en-
quanto cidadão. O que nós
estamos vivenciando hoje pós-
pandemia é uma cidade feliz.

Sob a liderança do prefeito
Edvaldo Nogueira e do gover-
nador Belivaldo Chagas nós
tivemos a possibilidade do re-
torno do Pré-Caju. Eu só te-
nho a agradecer”, declarou.

“Eu quero agradecer em
nome de todos que fazem a
indústria do Turismo em
Sergipe e aqui eu posso citar
os guias de turismo e também
as entidades ABIH, Abrape,
Sergipe Destination, Abrasel.
O evento alavancou a arreca-
dação de Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Pres-
tações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e
Intermunicipal e de Comuni-
cação (ICMS) e Imposto So-
bre Serviços (ISS), gerou mais
de 30 mil empregos diretos e
indiretos. Graças ao apoio

logístico do Governo do Esta-
do e da Prefeitura de Aracaju
nós também tivemos um show
de segurança! Quero estender
todo reconhecimento ao se-
cretário de Estado da Seguran-
ça Pública, João Eloy, e ao co-
mandante-geral da Polícia
Militar de Sergipe, Marcony
Cabral e todos que fazem a
SSP. Estendo aos que traba-
lham na Emsurb e aqui eu que-
ro citar o presidente Luiz
Roberto, o diretor de Espaços
Públicos Bira Rabelo e o dire-
tor de Orlas e Parques, José
Olino de Castro. Aos que com-
põem a Guarda Municipal,
Defesa Civil, SMTT, as secre-
tarias de Saúde, Corpo de
Bombeiros: obrigado! Sem
vocês, sem a Parceria Públi-
co-Privada (PPP) nada disso
seria possível!”, disse o vere-
ador.

Cantor Francisco Carvi
lança clip musical

O cantor, ator e compositor Francisco Carvi a caba de entrar para o mundo artístico
lançando sua primeira música: Labirinto. Sabemos que Sergipe é um celeiro de talentos e
Francisco é um deles, dono uma voz que encanta a todos que ouve suas interpretações.
Natural de Aracaju, Francisco começou cantando na igreja Católica aos 6 anos de idade,
participou de vários festivais. Segundo ele, seu sonho era viver de música, e já está dando
inicio a trajetória artística. Atualmente, ele faz covers no instagram e alguns artistas brasilei-
ros, como o Chico Cesar e Glória Groove acompanham seu trabalho.

Estudante de licenciatura em teatro na UFS ele lança seu primeiro single. No dia 03 lançou
o clip da música labirinto no yutube. https://www.youtube.com/watch?v=EkpNeAu0Tr4

A musica labirinto tem como gênero musical principal o R&B e o pop como gênero secun-
dário. Ela foi escrita em 2019 com base nas vivencias e algumas confusões sentimentais,
labirinto foi internalizada de acordo com tudo que vivia dentro dele naquele exato momento,
mas o cenário pandêmico não permitiu o lançamento do meu sonho e só agora em 2022
consegui.

pertence mais, todos esses
adjetivos foram expulsados
quando trabalhei  isso dentro das
oficinas teatrais.

GH- Qual foi seu primeiro
trabalho no teatro?

 FC-meu primeiro trabalho foi no
teatro educativo, fazendo Santo
Antônio numa peça escolar,
desse espetáculo foi pedido os 3
Santos juninos que seriam os
principais do enredo (eu era um
deles) para um desfile da
secretaria de educação onde
interpretei São Pedro, lembro que
eu era muito pequeno mas
entendia que eu tinha
necessidade de fazer teatro por
perceber que aquilo me fazia
sentir-se em casa, fiz outras
oficinas fora da escola e
participei de grupos que não
deram continuidade no processo
e acabaram, meu mais recente
trabalho foi o musical Cazuza que
fiz com o grupo raizes, entretanto
estou estreando uma adaptação
do Gianfracesco Guarniere “um
grito parado no ar” que será
apresentado na Universidade
Federal de Sergipe com

finalização de disciplina. Em
suma, foi assim que eu me
encontrei, eu sempre quis unir o
teatro e a músic e isso resultou
no meu amor pelo teatro musical,
eu sou extremamente apaixonado
por esse segmento.

GH- Como você está hoje, e qual
período de licenciatura que está
cursando?

FC- Atualmente estou no fim do
7 período do curso de licenciatura
em teatro, onde além de
multiartista, me descobri como
docente e é algo que eu amo
fazer também. Percebo que
grandes faltas da arte num geral
sobretudo música e teatro na
minha vida enquanto aluno de
instituição  pública, e era algo que
eu queria muito ter acesso, foi
parecendo ser impossível pela
falta de professores na área e
incentivo do estado nesses
ambiente escolares. Então decidi
ser o que me faltou, um artista
educador com vontade de mudar
o que pra mim era algo recorrente,
essa falta de arte nos âmbitos
educacionais que me
condicionava à sempre
questionar do porque a arte era
tão desvalorizada e distante.
Pretendo consolidar a
licenciatura e as práticas
artísticas, tendo em vista que a
música pra mim sempre será o meu
maior foco, ser cantor sempre foi
um dos meus maiores sonhos e
tenho em mente que a fama será
consequência de todo meu
trabalho.

sem nem perceber o tempo
passar.

GH- E como compositor e poeta,
como foi a descoberta?

COMPOSITOR

FC-Desde pequeno escrevi
poesias, obviamente dentro dos
meus limites e conhecimentos…
eu era uma criança com uma alma
sensível, poética e  apaixonada.
Eu via beleza até em momentos
conturbados. Acreditava e

acredito até hoje que
tudo acontece
por um
propósito e que
nada acontece
em vão. Então
eu sempre
entendi que,
as piores

plantações
também

vão lhe fazer colher coisas
boas… e eu trouxe isso pra
música, me inspiro em maravilhas
e desastres que acontecem, eu
entendo que a realidade precisa
ser dita assim como vivida, entao
porque não virar música? Tudo é
arte. Não costumo me forçar a
escrever, eu  acredito que  as
músicas são escritas
naturalmente, sem pressão.

GH- Das poesias e músicas que
você escreveu qual a que mais
lhe marcou?

FC- Já escrevi algumas músicas
que não considero tão boas e
músicas que me orgulho em ter
escrito. Labirinto por exemplo foi
pra mim a minha melhor música
até aqui e sei que não será a

única. Eu sou o
tipo de
compositor que
respeito os meus
bloqueios e
aguço as minhas
expressividades,
as minhas
inspirações vão
vir a tona em
algum momento,
e eu só quero ser
usado por elas.

GH- E no teatro,
como foi?

TEATRO

FC- Iniciei no teatro aos 11, na
escola e me descobrir num
universo que também fazia o meu
coração feliz, o teatro me fez
desconstruir muitas coisas e
traumas que eu tinha na vida…
eu era uma criança insegura e
tímida que falava baixo sendo
isso consequência da timidez, e
hoje vejo que tudo isso não me

Gazeta hoje- Você é ator, cantor
e compositor. Como tudo
começou na música?

MÚSICA
Francisco Carvi-Bom, como falei
antes, eu canto desde os 6 anos
de idade em festivais/corais
escolares e igrejas, mas somente
aos 10 me descobri cantor.
Algumas pessoas sempre me
abordaram dizendo que eu tinha
uma voz bonita e isso me
potencializava. Gravei um áudio
cantando “noites traiçoeiras” do
padre Marcelo Rossi e a minha
mãe chorou muito quando ouviu,
lembro que ela disse: “meu filho
tem uma voz linda” e aquilo me
reforçava positivamente.

GH- Qual foi a sua primeira
apresentação solo?

 FC - Um dia, o diretor da escola
onde eu estudava (escola
estadual 17 de março) me
chamou para organizar um
evento com a pauta
consciência negra, já
que estávamos na
semana da data…
logo após, me
convidaram pra
ser a atração
musical do
evento e eu
topei sem
conhecer a
música que eu cantaria (olhos
coloridos, Sandra de Sá) e essa
foi a minha primeira apresentação
solo, onde os alunos e
funcionários me aplaudiram no
final me levando ao choro, e a
chama da arte que existia dentro
de mim desde criança se
ressignificou, e eu sabia que era
aquilo que eu queria fazer pro
resto da minha vida, mesmo
sabendo que não seria fácil e que
eu enfrentaria alguns obstáculos.

GH- Na verdade você se
identificou com a música?

FC-Sempre fui alguém que nunca
duvidou do que queria, eu sempre
soube que a música era o que
fazia o meu coração pulsar, eu me
sentia completo… lembro que eu

pedia para que meu pai fizesse
alguns instrumentos com os
restos de chapas de ferro que ele
utilizava pra soldar carros já que
ele era mecânico e chapista de
carros, e ele fazia, eu passava a
tarde toda tocando em frente à
minha casa, algo que as vezes era
incômodo para os vizinhos e até
mesmo para o pessoal da minha
família, mas eu passava horas

 Cantor Francisco Carvi no lançamento do clip da música Labirinto.
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ATALAIA Vereadora diz que licitação
em Aracaju é miragem

Vereadora Emília Corrêa

Assinado recente
mente pelo prefei
to Edvaldo No-

gueira, o contrato, para
consultoria da licitação do
transporte público da região
metropolitana de Aracaju,
realizado pela Associação
Nacional de Transporte Pú-
blico (ANTP) e que custará
aos cofres públicos a baga-
tela de R$ 1,9 milhão, com o
prazo de 360 dias, foi pauta
da vereadora Emília Corrêa
(Patriota) no Legislativo Mu-
nicipal.

“Haja tempo para se estu-
dar como fazer uma licitação.

Engraçado que em outras ci-
dades as coisas fluem, acon-
tecem sem precisar de tanta
coisa, aqui, são anos enrolan-
do, só no falatório, e, quan-
do parece que vai dar certo,
tome mais investimento e es-
tudos”, declarou.

Emília relembrou uma fala
do prefeito em exercício, mas
em uma gestão passada, em
que afirmava que a pretensão
seria solucionar esse proble-
ma até 2019 e criticou a mo-
rosidade. “Em 2012, quando
ele já era prefeito, afirmou
isso. Já estamos em 2022 e
seguimos nos estudos. Já

pensou se Edvaldo Nogueira
ficasse apenas quatro anos à
PMA? Não daria tempo de
resolver absolutamente
nada”, argumentou.

Por fim, a líder da oposi-
ção na Casa falou que pau-
tas como estas, são impres-
cindíveis para a população e
deveria já ter sido resolvida.
“Sei que existe a questão ju-
rídica. O investimento, mas,
convenhamos que na capital
a licitação é miragem.
Estamos falando do mesmo
grupo no poder há décadas
e nada nesse sentido saiu do
papel. É vergonhoso”, con-
cluiu.

Daniel Fortes observa descumprimento de Leis
O deputado estadual Daniel

Fortes (Cidadania) utilizou a
Tribuna da Assembleia
Legislativa de Sergipe
(Alese) para voltar a falar
sobre o descumprimento de
Leis Estaduais no Estado. O
parlamentar alega que tem ido
ao Plenário para registrar a
ausência de cumprimento de
Leis de iniciativa dos parla-
mentares da Casa, a exem-
plo das que versam sobre Saú-
de e Educação.

“Verificamos que são inú-
meras às leis que não são
cumpridas”, disse. Entre ou-
tras leis, o deputado citou a
Lei de nº 8.414/2018 – de ini-
ciativa dos deputados
Georgeo Passos e Silvia Fon-
tes – que dispõe sobre a ins-
talação de câmeras de
monitoramento de segurança
nos veículos de transporte
escolar no Estado de Sergipe

“Fiz uma pesquisa com al-
guns proprietários de veículos

escolares e nenhum deles
usam as câmeras, ou seja, não
existe em seus veículos esse
monitoramento de segurança,
e ainda assim os veículos fo-
ram licenciados”, declarou.

Ressalta que nos artigos 1º
e 2º, da referida lei, versam
sobre obrigatoriedade e puni-
ção. “Se essa lei não é
exequível, então, que seja
revogada. Se é lei, tem de ter
seu cumprimento. É mais uma
lei morta que não está sendo
cumprida no Estado de Sergipe
na área de Educação”, decla-
rou.

Na área da Saúde o deputa-
do citou a Lei Estadual 8413/
2018, que dispõe sobre a pu-
blicação, na internet, da lista
de espera de pacientes que
aguardam por consultas, exa-
mes, cirurgias e outros proce-
dimentos na rede pública de
saúde de Sergipe.

“Uma lei excelente também,
de fundamental importância,

de autoria dos deputados
Georgeo Passos e Silvia Fon-
tes”. Daniel  Fortes revela que
conversou com algumas pes-
soas que precisam dos proce-
dimentos e foi informado por
elas de que, caso a pessoa
queira saber do andamento do
solicitado, devem se deslocar
até a unidade de saúde.

“Então essa disponibilidade
de publicação da lista de es-
pera só está no papel. Ficou
no mesmo, a lei não está be-
neficiando ao usuário”, obser-
va.

Daniel Fortes avisou que
posteriormente apresentará no
Plenário outras leis em
descumprimento. Diante do
que vem apontando, o depu-
tado defende que a criação e
instalação de uma Comissão
Parlamentar Revisora das
Leis, a fim de acompanhar o
andamento das leis Estaduais
em Sergipe, é importante.

A Chave do Futuro distribui presentes
e cestas básicas no Dia das Crianças

Show à parte com a dança do ventre por uma das alunas do Balé

“As crianças de hoje é
o futuro do amanhã”,
com esta frase, a pre-

sidente de A Chave do Futu-
ro, Evaneide Barroso, conhe-
cida como Galega das
Malvinas, deu início ao evento
do dia das crianças, na Pra-
ça Recanto da Paz, antiga
Malvinas, no bairro Atalaia.
Foram distribuídos brinque-
dos e cestas básicas para os
meninos e seus pais, respec-
tivamente. Como sempre, a
Galega fez uma festa grandi-
osa, com participação de
muita gente, com diversos
brinquedos e o entretenimen-
to das crianças, que por lá
estiveram.

Com muita animação, as
crianças se divertiram bastan-
te, através do brinquedo que
elas mais gostam: pupa-pula.
A Chave do Futuro providen-

ciou vários divertimentos des-
te porte para atender as cri-
anças que faziam fila para
poder participar. Os
organizadores da festa tive-
ram o cuidado de separar cri-
anças da mesma faixa etária
para o melhor aproveitamento
dos baixinhos.

Bolo – Todas as festas re-
alizadas pela A Chave do
Futuro, a Galega das
Malvinas manda confeccionar
um bolo gigante para atender
aos presentes. Desta vez não
foi diferente, a arrumação da
mesa para colocar o alimen-
to foi perfeita. No final, to-
dos provaram do gigante
bolo, que teve uma fila orga-
nizada para todos os presen-
tes poder provarem da ma-
ravilha.

Houve também distribuição
de lanches para todos. No-

vamente em fila, adultos e cri-
anças se misturaram para re-
ceber a comida. Depois des-
ta parte, já todos alimenta-
dos, teve uma apresentação
do Balé da instituição, com
meninas de várias idades par-
ticipando alegremente.

Dentro da programação da
apresentação do balé, houve
um show à parte com meni-
nas fazendo a dança do ven-
tre e outras mostras com dan-
ça. A Galega conta que estas
meninas que fazem parte do
balé, são interessadas e ínte-
gras nos ensaios. Diante dis-
so a apresentação delas ficam
perfeita. Por fim, a Galega
agradece a todos que contri-
buíram para mais uma gran-
de festa. Quem quiser doar
pelo PIX é; CNPJ
33574060000177. Telefone
para contato: (79) 9 8849-
7621.

As meninas do balé em grande estilo

Galega das Malvinas diante do bolo gigante


