
Augusto Franco tem um representante na
Câmara Municipal de Aracaju no próximo ano
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Famílias acampam em protesto
ao descaso do poder público

A coordenadora explica que antes da ocupação, o MLB
solicitou à Prefeitura de Aracaju auxílio moradia para 100
famílias e 100 auxílios emergenciais. “Sequer fomos recebidos
pela Prefeitura. Por isso, ocupamos o prédio pelo descaso
do poder público e só sairemos daqui quando a Prefeitura
resolver o problema de moradia dessas famílias”, afirma.
(Página 2)

Mais de duzentas famílias acampam contra o descaso da Prefeitura Municipal de Aracaju

Professora reconhecida
como uma das mais
influentes cientista

A pesquisadora Elina Caramão vem galgando, ao longo dos
anos, grandes conquistas. São mais de 40 anos de dedicação
à área Química desde a sua formação pela Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Docente do Programa de
Pós-graduação em Biotecnologia Industrial da Universidade
Tiradentes há mais de cinco anos, foi destaque na “The Power
List 2020”, que reconhece os cientistas mais influentes na área
de Química Analítica em todo o mundo. A pesquisadora foi
indicada entre os dez da América do Sul. (Página 2)

Divulgação

 Pesquisadora Elina Caramão

Deputados mudam
nome da Alese para

governador João
Alves Filho

João Alves filho foi prefeito da cidade de Aracaju por duas
vezes. O primeiro mandato foi entre os anos de 1975/1979 e
o segundo de 2013/2017. A sua trajetória na política não foi
breve, o político já foi governador de Sergipe durante três
mandatos. (Página 2)

Agora é Palácio Governador João Alves Filho

Ansiedade: o mal do século
De repente o mundo literalmente parou, a pandemia provocada pela
Covid-19 mudou a vida de todo mundo provocando danos humanos,
econômicos e sociais. As pessoas ficaram impactadas com a tragédia,
algo tão gigantesco que as mentes entraram num processo de
desorganização mental.
A humanidade sofreu e sofre uma mudança brutal: a perda de
liberdade, a preocupação com situações  econômicas e principalmente
a saúde.
 Com essa situação incontrolável, mortes de várias pessoas pelo
mundo afora, sentimentos de raiva, tédio, solidão e ansiedade
tomaram conta da mente humana. É sobre este assunto que vamos
conversar com a Dra. Flávia Carvalho.

Entrevista
com a Dra.Flavia

Carvalho.
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Divulgação

Pesquisadora da Unit é reconhecida
como uma das cientistas mais influentes

na área Química da América do Sul

A
 professora Elina
Caramão é do
cente do Programa

de Biotecnologia Industrial
da instituição de ensino há
mais de cinco anos, pesqui-
sadora 1A do CNPq e, atu-
almente, desenvolve pesqui-
sas com biomassa e bio-óleo
de plantas brasileiras.

A pesquisadora Elina Ca-
ramão vem galgando, ao lon-
go dos anos, grandes con-
quistas. São mais de 40 anos
de dedicação à área Quími-
ca desde a sua formação pela
Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Docente do
Programa de Pós-graduação
em Biotecnologia Industrial
da Universidade Tiradentes
há mais de cinco anos, foi
destaque na “The Power List
2020”, que reconhece os ci-
entistas mais influentes na área
de Química Analítica em todo
o mundo. A pesquisadora foi
indicada entre os dez da
América do Sul

Para Elina, a premiação foi
uma grande surpresa. “Fui in-
formada por uma das minhas
ex-alunas que está na Bélgi-
ca trabalhando com um dos
pesquisadores que também
está na seleção de indicados
deste ano. Não tinha noção
do alcance deste prêmio, per-
cebi que grandes nomes in-
ternacionais estão citados nos
diversos países, e isso me dei-
xou muito feliz”, declara.

A “Power List” é divulgada
anualmente e, em anos ante-
riores, escolhia os 100 me-
lhores do mundo. Para esta
edição, foram indicados 60
cientistas no total, sendo 10
entre os continentes da Ásia,
Austrália, Europa, África,
América do Norte e Améri-

ca do Sul. Os vencedores fo-
ram indicados por leitores e
por um painel de juízes inde-
pendentes.

A pesquisadora, que já ori-
entou mais de 25 teses de
doutorado e 20 dissertações
de mestrado, é mestre em
Engenharia de Materiais tam-
bém pela UGRGS e doutora
pela Universidade de São
Paulo – USP – Campus de
São Carlos. Além disso, des-
de 2018, é bolsista de Pro-
dutividade em Pesquisa 1A,
nível mais elevado, do Con-
selho Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnoló-
gico – CNPq.

“Sempre quis trabalhar com
pesquisa e graduação, pois
acho que é uma forma de sem-
pre inovar. Não gosto de ro-
tina. Na UFRGS, atuei por 37
anos como docente, recebi
bolsa CNPq de produtivida-
de, desde meu primeiro ano
após o doutorado, por minhas
atuações na pesquisa. Orien-
tei muitos alunos de gradua-
ção, mestrado, doutorado e
pós-doutorado. Muitos des-
tes alunos são hoje meus co-
legas, como a professora La-
íza Krause e o professor Thi-
ago Bjerk, ambos na Unit e
no PBI”, salienta.

“Desde quando cheguei à
Unit, tive alguns sucessos,
como o recebimento, em
2016, da medalha COLA-
CRO de reconhecimento de
minha atuação na área de Cro-
matografia. Claro que este foi
o coroamento de um trabalho
realizado majoritariamente na
UFRGS, mas só foi recebido
quando já estava na Unit.
Além disso, em 2018, passei
a pesquisadora 1A do CNPq,
também devido à minha tra-

jetória. Essa classificação é
muito disputada”, enfatiza
Elina

“Em 2019, consegui trazer
para a Unit um dos congres-
sos mais importantes do mun-
do na área de Cromatogra-
fia, o COLACRO XVII. Foi
uma das maiores realizações
da minha vida, e o Congres-
so foi um sucesso. A Unit
recebeu, durante sete dias, a
nata da pesquisa na ciência
cromatográfica. Acredito
que minha trajetória e estes
relacionamentos internacio-
nais foram importantes nes-
ta conquista”, acrescenta.

A pesquisadora tem expe-
riência em Química, com ên-
fase em Química Analítica e
atua principalmente em te-
mas, como a Cromatografia,
Espectrometria de Massa,
Combustíveis e Biocombus-
tíveis, Biomassa e Produtos
Naturais. Atualmente, o foco
de suas pesquisas é com bi-
omassa e bio-óleo de plan-
tas brasileiras com ênfase na
região Nordeste, especial-
mente coco, café e cana.

“Também estou trabalhan-
do com extratos de plantas
dessa região com finalidade
farmacológica ou alimentar.
Mais recentemente, comecei
um trabalho com produtos
derivados de bactérias do
Mangue. Em paralelo, de-
senvolvo um projeto com a
Petrobras na área de piróli-
se de biomassa e faço parte
do comitê gestor do INCT
de Energia e Ambiente, co-
ordenado pelo professor Jail-
son Bitencourt, com alguns
estudos sobre as consequên-
cias do derramamento de
óleo no litoral nordestino”,
finaliza.

Professora Elina Caramão

Deputados aprovam projeto que muda
 o nome da Alese para João Alves Filho

Divulgação

A
provado, por una
nimidade, durante
sessão mista da

Assembleia Legislativa de
Sergipe (Alese), o Projeto de
Resolução nº 21/2020, de
autoria da Mesa Diretora,
que restabelece  a denomina-
ção do Palácio Governador
João Alves Filho à sede da
Casa Legislativa.

Por determinação da Justi-
ça de mudar o nome do pré-
dio da Alese, na época, foi
colocado de Construtor João
Alves. Mas, com a morte do
ex-governador do Estado de

Sergipe, João Alves Filho, no
dia 24 de novembro, aos 79
anos, a decisão da retomada
do nome para Palácio Go-
vernador João Alves Filho, é
uma forma de prestar home-
nagem sobre a importância do
nome do ex-governador para
Sergipe.

História política
João Alves filho foi prefeito

da cidade de Aracaju por
duas vezes. O primeiro man-
dato foi entre os anos de
1975/1979 e o segundo de
2013/2017. A sua trajetória
na política não foi breve, o

político já foi governador de
Sergipe durante três manda-
tos. O primeiro foi entre 1983
a 1987, o segundo foi entre
1991 a 1995 e o terceiro du-
rou de 2003 até 2007. Além
de ser prefeito e governador,
João Alves filho também foi
Ministro do Interior entre os
anos de 1987 a 1990. João
Alves Filho já fez parte do
Partido da Frente Liberal
(PFL), Partido Democrático
Social (PDS), Aliança Reno-
vadora Nacional (ARENA) e
do Partido Democratas
(DEM).

Famílias ocupam prédio na Ivo do
Prado e cobram auxílio da PMA

Duzentas famílias da capi-
tal e região metropolitana
ocupam desde o dia 27 de
novembro, um prédio na
Avenida Ivo do Prado, em
Aracaju, que está sem uso há
alguns anos. De acordo com
a coordenação do Movimen-
to de Luta nos Bairros, Vilas
e Favelas (MLB), a ocupa-
ção denominada “João Mu-
lungu” é um protesto ao des-
caso do poder público.

Alana Nascimento, coor-
denadora nacional do MLB,
conta que as pessoas que
ocupam o prédio são famíli-
as sem teto que estavam em
situação de rua, morando de
favor na casa de parentes, e

que lutam por uma moradia
digna.

Coordenação do MLB afir-
ma que só deixam o local
quando a Prefeitura de Ara-
caju resolver a questão da
moradia das famílias (Foto:
MLB)

A coordenadora explica
que antes da ocupação, o
MLB solicitou à Prefeitura de
Aracaju auxílio moradia para
100 famílias e 100 auxílios
emergenciais. “Sequer fomos
recebidos pela Prefeitura. Por
isso, ocupamos o prédio pelo
descaso do poder público e
só sairemos daqui quando a
Prefeitura resolver o proble-
ma de moradia dessas famíli-

as”, afirma.
Alana pede ajuda à popu-

lação para as famílias da ocu-
pação João Mulungu que es-
tão precisando de alimentos
e roupas. “São idosos, crian-
ças, desempregados, traba-
lhadores que precisam de aju-
da, então quem puder doar
alimentos, roupas, brinque-
dos, material de limpeza e hi-
giene podem deixar aqui na
portaria do prédio na av. Ivo
do Prado, n° 74, ou fazer
depósito em conta de qual-
quer valor”, diz. O telefone
de contato é (79) 99142-
3287 ou (79) 98866-8580.

Valadares Filho diz que sai desta
eleição de ‘cabeça erguida’

 O ex-candidato a vice-
prefeito de Danielle Garcia
(Cidadania) em Aracaju,
Valadares Filho (PSB) fez
uma avaliação da campanha
de sua chapa afirmando que
sai desta eleição “de cabeça
erguida, com a consciência de
dever cumprido”. Para o
presidente estadual do PSB,
a sigla se saiu “vitoriosa”,
elegendo quatro prefeitos e
48 vereadores em Sergipe.
As declarações foram feitas

em entrevista na quarta-feira
(2) à Fan FM.

Valadares Filho também
criticou as provocações dos
adversários e ressaltou que ser
vice de Danielle foi uma
demonstração de coragem.
“É muito fácil para alguns que
não têm coragem de enfrentar
o sistema, a máquina pública
e ficar falando em resultados.
Tenham a coragem que eu tive,
de ser candidato a governador
em 2018, que fui o candidato

mais jovem a disputar o
segundo turno. Tenham a
hombridade que tive, de
mesmo com toda a bagagem
política que tive, de ser
candidato a vice-prefeito ao
lado de uma grande mulher
como Danielle, enfrentando
a máquina pública mais uma
vez. É muito fácil falar sem
ter colocado a cara para
enfrentar o executivo”,
revelou o ex-candidato.

Divulgação

Famílias cobram atitude da Prefeitura
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De repente o mundo
literalmente parou, a
pandemia provocada pela
Covid-19 mudou a vida de
todo mundo provocando
danos humanos, econômicos
e sociais. As pessoas ficaram
impactadas com a tragédia,
algo tão gigantesco que as
mentes entraram num
processo de desorganização
mental.
A humanidade sofreu e sofre
uma mudança brutal: a perda
de liberdade, a preocupação
com situações  econômicas e
principalmente a saúde.
 Com essa situação
incontrolável, mortes de
várias pessoas pelo mundo
afora, sentimentos de raiva,
tédio, solidão e ansiedade
tomaram conta da mente
humana. É sobre este assunto
que vamos conversar com a
Dra. Flávia Carvalho.

Ansiedade: o mal do século

GAZETA HOJE-Dra. Flávia,
como a você vê essa situação.
A humanidade
completamente sem rumo?
Dra. Flávia- As incertezas
que acontecem em nossas
vidas geralmente nos
causam algum desconforto
psíquico, nessa situação
pandêmica, não seria
diferente por se tratar de
um fenômeno recente, mas
com repercussão bastante
significativas que nos
levam a fragilidade
emocional. De acordo com
a OMS (Organização
Mundial da Saúde) os
casos de depressão e
ansiedade mais que
dobraram os índices e
assim provocando uma
comorbidade situacionais,
como abuso de álcool e
droga, medo, preocupação,
violência, ideação suicida,
entre outros. O isolamento
social repentino causou
impacto não somente na
rotina diária como também
na saúde mental, é uma
comprovação que há uma
angústia e que precisa ser
tratada. Há pessoas que
não sofreram impacto,
porém tiveram que lidar
com pessoas em
sofrimento, sendo assim,
precisamos reconhecer
que a ansiedade é um dos
principais transtornos
ocasionado através do
medo e por não ter domínio
da situação e que está
acometendo uma grande
parte da população pode
sim estar confusa.
GH- Ansiedade é a doença do
século??
FC- Eu poderia passar
horas aqui falando sobre a
ansiedade por ser um
transtorno tão gigantesco
em seus sintomas e
tratamentos. Mesmo antes
da pandemia, a OMS já
apontava uma grande parte
da população com o
transtorno de ansiedade.
Durante esse quadro
pandêmico, os casos se
intensificaram, então
p o d e m o s
c o n s i d e r a r
que a
ansiedade é o
mal dos
t e m p o s
modernos, o
Brasil mesmo
s e n d o
c o n h e c i d o
como o país
da alegria,
tem a
p o p u l a ç ã o
mais ansiosa.
Diante da
modernidade,
a sociedade
esta cada vez
m a i s
exigentes, desejam a
perfeição, estão
imediatistas, medo de não
ser aceito em um grupo
social, medo de ser
avaliado, criticado,  todas
essas questões que não
estão sob controle de si,
acabam desencadeando um
momento de tensão e
estresse oriundo da
ansiedade. O interessante
desse transtorno é que
muitas vezes as pessoas se

confundem com a
normalidade ou até mesmo
quando já está em grau
mais elevado acreditam
que estão com alguma
doença física ou orgânica.
Quem nunca foi, ao menos
conhece alguém que já foi
para urgência por sentir
fortes dores no corpo e o
resultados de exames não
ter nenhum diagnostico. É
provável que houve uma
psicossomatização da
ansiedade. A
psicossomatização são
sintomas físicos causado
por situação emocional (é
um assunto bastante rico
que também podemos falar
em outro momento).
GH- O que leva a pessoa a
ficar ansiosa?
FC- A ansiedade é uma
sensação desagradável,
que gera preocupação,
visão pessimista, se
projetar demasiadamente
no futuro, pensamentos
acelerados, grande parte
do tempo estar em alerta a
qualquer ameaça real ou
imaginaria para luta ou
fuga, sobretudo um medo
constante. Isso predispõe
de fatores genético,
experiencia de vida,
ambiente ou alteração
química do cérebro.
GH- É verdade que
Dependendo da frequência e
intensidade dos sintomas, a
ansiedade pode se tornar uma
patologia de diversas formas?
FC- A ansiedade pode se
manifestar de algumas
formas, sendo:
Fobia que é medo intenso
de algo específico. Fobia
Social, sensação de estar
sendo analisada ou julgada.
Stress pós traumático-
ameaços a integridade
física ou ao psicológico
Flash Back daquele
momento de tensão.
Pânico, a pessoa evita fazer
atividades para não passar
mal. Agorafobia, que
acontece depois da crise de
pânico. Reação aguda ao
estresse, é um choque

psíquico, refere-se a uma
resposta não adaptativa e
uma situação de risco.
Transtorno de Ansiedade
Generalizada, oriundo de
uma ansiedade intensa que
interfere nas atividades
diárias

GH- Com esta situação
pandêmica a Sra. tem uma
noção básica do número de
pessoas com ansiedade?

FC- Em uma pesquisa
realizada no Rio Grande do
Sul, mostrou que 80% da
população brasileira se
tornou mais ansiosa
durante a pandemia. Mas
podemos considerar que o
numero de pessoas com
ansiedade é bem maior,
por ainda ter um certo tabu
com os sintomas mentais,
nem todos reconhece que
a falta de concentração, a
preocupação, o estressem,
medo, podem ser tratados
com a psicóloga.

GH- O que devemos fazer
para não sermos
contaminados com essa
patologia? (Ansiedade)
FC – Investir em si,
praticar atividade física,
respirar de forma lenta, ter
um planejamento de rotina,
viver com foco no
presente, evitar
pensamentos negativos,
ter uma boa alimentação,
praticar o autocuidado,
fazer o que ama e por fim e
não menos importante,
fazer psicoterapia, a terapia
também serve como
prevenção de transtornos
mentais e ponte para o
autoconhecimento, por
mais que a pessoa não
tenha ansiedade, com
certeza tem alguém muito
próximo que tem,
tornando-se necessário
saber lidar com essas
pessoas.
GH-Quais são as principais
consequências da ansiedade
na vida das pessoas?
FC- A ansiedade pode
causar desgaste nas
relações familiares na
forma como pessoa se
comporta e expressa suas
emoções, queda no
desempenho profissional
ou estudantil, dificultando
atenção e foco. Em sua
imagem corporal ingerindo
de forma excessiva ou
restringir alimentos. Um
rompimento no
relacionamento social,
buscando isolamento, e
agora vimos que o
isolamento aumenta o nível
de ansiedade. Disfunção
erétil a ansiedade pode
causa diversos fatores que
afetam sua libido.
GH-distúrbios do sono são
características de ansiedade?
FC- Quando a insônia
ocorre por varias noites é
muito comum ter
ansiedade, com a
perspectiva de não dormir.
A insônia é um distúrbio do
sono que envolve
insatisfação com a
qualidade ou quantidade do
seu sono. Existem 3 tipos
de insônia: a insônia inicial
tem dificuldade em
adormecer, insônia  o
despertar durante o sono e
a insônia terminal em que
a pessoa acorda antes do
horário habitual. Tem
algumas pessoas que não
demoram pra dormir, mas
se queixam de estar
cansada, ou seja não há
qualidade no sono. O
problema não é tanto
durante a noite, e sim o que
sentem pelo dia, fadiga

Dra. Flavia  Carvalho-Formada
pela UNIT, atua na abordagem
Terapia Cognitiva
Complementar com foco no
desenvolvimento da autoestima
e remissão dos sintomas de
ansiedade, em busca da
evolução pessoal
Endereço: Espaço Salute
Rua Euclides Paes Mendonça n
1147
Bairro Salgado Filho
[12:09, 30/11/2020] +55 79 9818-
4735: Psicóloga Flávia Carvalho
(79)99818-4735
Instagram @flaviapsicologa

(cansaço), dificuldade de
atenção, muita
Irritabilidade, baixo
desempenho, sonolência,
falta de motivação, erro,
descuido, dor de cabeça e
dor gastro intestinal.

GH- A ansiedade tem cura?
FC- A ansiedade é uma
sensação natural do ser
humano é a mesma coisa
dos sentimentos primitivos
alegria, raiva, nojo, medo,
tristeza. Precisamos ter
ansiedade saudável. Existe
uma remissão dos
sintomas da ansiedade, ou
seja, a parte ruim da
ansiedade que não tem
utilidade e só gasta
energia. Não ter
a c o m p a n h a m e n t o
psicológico, agrava a
evolução do caso, podendo
desencadear prejuízos
físicos e psíquicos. Então
podemos dizer que através
da psicoterapia, o paciente
irá compreender seus
processos mentais e
através desse
autoconhecimento, passe a
obter autocontrole do que
se sente e essa ansiedade
será tratada.
GH A pessoa tratada corre o
risco de ter uma recaída?
FC- Após receber alta
terapêutica, a pessoa pode
sim ter uma recaída, com
uma probabilidade muito
menor. A TCC (Terapia
C o g n i t i v a
Comportamental) trabalha
com a prevenção de recaída
de forma bastante eficaz.
Costumo dizer que o
paciente passa a ser seu
próprio terapeuta, pois o
meu foco é ensinar ao
paciente a obter
autoconhecimento e assim
lidar com situações que
possam desencadear uma
crise.
GH Pra finalizar quais os
conselhos que a Sra. Passa
para as pessoas que estão no
risco de ter um processo de
ansiedade?
FC- a primeira medida a ser
tomada é buscar um
tratamento psicológico, a
ansiedade deve ser
encarada como uma
patologia seria e precisa
receber o tratamento
adequado. Invista em você
em sua saúde mental,
corporal, tenha um hobbie,
faça as coisas que
costumava dar prazer.
Diminua a autocobrança,
você não precisa ser
perfeito para ser feliz, você
só precisa viver o hoje de
forma assertiva ao lado das
pessoas que te fazem bem
e se faz necessário se
afastar das pessoas que
sobrecarregam sua
energia. Mantenha contato
com seus amigos, mas
também tenha um
momento para si, pratique
atividade física, tenha uma
boa alimentação, tudo na
vida precisa estar  em
equilíbrio, e comece a
seguir uma rotina semanal,
ter uma vida organizada
ajuda no processo de evitar
novas crises de ansiedade.

Dra. Flávia
Carvalho

Augusto Franco tem vereador

 O Conjunto residencial Augusto Franco, na zona sul da
capital sergipana, com mais de 80 mil habitantes, o maior
de Sergipe, que agora é Farolândia, elegeu, ou pelo menos,
contribuiu e muito para a vitória nas urnas, do Joaquim do
Janelinha do saber. Ele foi eleito com mais de 2.500 votos.
Já o Moura da Farmácia, do mesmo bairro, obteve mais de
1.600 votos, bem votado. Willian Fonseca, também do
Augusto Franco, teve pouco mais de 500 votos. Foi um
resultado satisfatório para os moradores do Farolândia,
porque mostra que o povo do bairro sabe votar e tem
preferência por pessoas que moram no local.
A campanha foi tranquila entre os candidatos. Todos se
comportaram como deveria ser. Não houve rixa, briga,
falatório, ou coisa do tipo. Estão de parabéns os candidatos
que concorreram as eleições.
O primeiro vereador que foi eleito pelo Conjunto Augusto
Franco foi Max Prejuízo. Ele teve uma boa votação da
comunidade. Durante quatro anos, Max trabalhou por
Aracaju e, especialmente pelo bairro. Foi uma voz que fez
eco aos ouvidos do então prefeito João Alves Filho e, trouxe
benefícios para os moradores do bairro Farolândia.
Max se candidatou a reeleição e não logrou êxito. O povo
não quis recoloca-lo na Câmara Municipal de Aracaju. É o
sistema da democracia que todos têm que entender o
momento em que vive. Portanto, durante quatro anos,
Augusto Franco ficou sem voz para as reivindicações da
comunidade.
O vereador eleito, Joaquim da Janelinha, tem a
responsabilidade de cuidar bem da comunidade do Augusto
Franco. Certo que ele não é do bairro e sim de toda a
Aracaju que, com certeza, teve votos também dessa gente.
Porém, o encargo é duplo e acreditamos que o professor
vai trazer boas novas para o povo do Augusto Franco.
Os problemas é que não faltam para serem resolvidos aqui
no bairro. Nos últimos meses, a Prefeitura de Aracaju
deixou a desejar com praças abandonadas, sujas e sem a
mínima condição de trafego. Na Canal 5, por exemplo, não
existe mais bancos e, os que têm é um ou dois contados,
porque estão quebrados.
Uma reivindicação antiga dos moradores é um banco da
Caixa Econômica. Quem sabe, como vereador, Joaquim
não poderia solicitar. Além disso a comunidade sofre com
a falta de segurança e um posto policial seria a solução
para amenizar a ação dos marginais ou então a guarda
municipal com a diligência fazendo ronda constante pelo
conjunto.
Enfim, desejar boa sorte ao vereador eleito e que Deus
permita a ele fazer um bom mandato, não só para os
moradores do Conjunto Augusto Franco, mas para toda
Aracaju.

ELEIÇÃO

A eleição no Conjunto Augusto Franco transcorreu
normalmente, sem maiores incidentes. Alguns problemas de
ordem aconteceram, mas, o normal, onde as sessões só eram
liberadas, por decreto, a partir das 10 horas, para os mais
jovens, enquanto os mais de 60 anos votaram das 7 até às
10 horas, com raríssimas exceções. Contudo, os mais jovens
insistiam em chegar mais cedo e foram barrados pelo
mesário.

SESSÕES

Realmente, no primeiro turno das eleições, a movimentação
foi grande. As sessões com bastante gente, porém, a
organização do sistema eleitoral estava bem e orientava com
precisão as pessoas. O Augusto Franco é um dos maiores
colégios eleitorais de Aracaju. São várias escolas públicas e
particulares que cederam suas instalações para servir a
Pátria, a festa da democracia.

ALIMENTAÇÃO
No primeiro turno das eleições, muitos ou quase todos os
restaurantes e bares da Farolândia resolveram não abrir suas
portas. O resultado é que os pontos de vendas de galeto foi
a solução para as pessoas se alimentarem. Filas e mais filas
se aglomeraram para comprar o alimento. Teve gente que
ficou sem o tradicional galeto.

SEGUNDO TURNO
Já no segundo turno, os comerciantes resolveram abrir as
portas. Alguns bares e restaurantes atenderam a
necessidade das pessoas. Os pontos de galetos apareceram
e o povo fez fila para comprar o produto.

FATURAMENTO
Segundo comerciantes que atuaram no primeiro turno, o
faturamento foi acima dos 20 por cento, porque em alguns
casos faltou mercadoria. A demanda foi grande e os
comerciantes não esperavam pelo movimento. Já no segundo
turno, como os empresários resolveram a abrir as portas o
faturamento chegou até 10%.

PREFEITO
O prefeito reeleito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, teve o
apoio dos então candidatos a vereador do Conjunto Augusto
Franco; Joaquim da Jenelinha, eleito; Moura da Farmácia e
Willian Fonseca. Diante disso o prefeito reeleito tem
responsabilidade maior com os moradores do bairro

VOTOS
 Depois dos resultados das eleições, moradores do Conjunto
Augusto Franco se dividiram nos votos, tanto para o prefeito
reeleito Edvaldo Nogueira quanto a delegada Danielle Garcia.
Porém, Edvaldo tem o dever de cuidar bem das praças, ruas
e avenidas da Farolândia.

Rubens Barroso
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Agradeço a todos
pelos votos recebidos

Obrigado Aracaju
pelos 2.829

Muito obrigado a todos
pelos 1.638 votos de

confiança




