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Projeto de Max prevê segurança
no transporte coletivo

Dilma tem 9% de aprovação,
segundo pesquisa do Ibope

Miss Sergipe Globo
Internacional 2016

Confira esta e outras atrações na coluna Fina
Stampa, assinada pelo jornalista Múcio Miranda
nas Páginas 7 e 8

PREÇO ÚNICO R$ 2,00

(Caderno C)

(Página 4A )

DÉCIMO TERCEIRO

Cut considera calote do Governo de
Sergipe no 13º do Servidor Público
O Projeto de Lei foi aprovado pela maioria dos parlamentares em meio a tumulto e muita discussão
A Central Única dos Trabalhadores (Cut), através de seus representantes, classificou como “calote do Governo no 13º do funcionalismo público”. “É mais um engodo do governo Jackson
Barreto para fazer os trabalhadores adquirirem empréstimos pessoais e acumularem uma dívida que não é deles. O Estado é que deve o 13º aos trabalhadores. Parcelar ou não pagar 13º é
inconstitucional. Foi um golpe bem montado e aprovado pela Assembleia contra o servidor público estadual”, lamentou a professora Ângela Melo, diretora da Executiva da CUT Nacional
e presidente do Sintese. (Página 4A )

SALÁRIO

Prefeitura de Aracaju garante o
pagamento do 13º do funcionalismo
Os funcionários da Prefeitura de Aracaju podem contar com o 13º salário. A segunda
parcela será paga do dia 18 ao dia 23 de dezembro, de acordo com os recursos que estarão
disponíveis no fluxo de caixa para a quitação da folha do 13º. O pagamento será creditado na
conta dos servidores durante esse período. (Página 4A )
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Impeachment
O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, aceitou o pedido de
impeachment da presidente Dilma como resposta a decisão dos três
integrantes do PT no Conselho de Ética da Câmara terem votado a
favor da continuidade da ação que pede sua cassação. Até aí, normal, tratando-se de político...O que não pode é ‘birra’ no momento
difícil como esse, além do mais, quando parte de um presidente que
está sendo acusado por suposto envolvimento no esquema de
corrupção na Petrobras e lavagem de dinheiro.
De acordo com Eduardo Cunha, o que motivou o pedido de
impeachment foram as “pedaladas fiscais” do governo, (prática esta
comum entre governadores, prefeitos e presidentes que antecederam
Dilma) e o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Para
o Tribunal de Contas da União (TCU), a presidente cometeu crime
de responsabilidade fiscal, quando para ela, foram alternativas. O
TCU viu crime nessas decisões, embora não os visse em atos
semelhantes de outros governos.

Editorial
O ano de 2015 está indo
embora. Não é novidade. Mas,
vale uma reflexão dos 365 dias
vividos. Num contexto social,
politico, religioso, enfim, em
todas as áreas da vida, é bom
lembrar os momentos bons e
ruins também. Apenas lembrar, porque o que interessa é
o Aqui e Agora. Este é o tempo de Deus e é o nosso tempo.
Uma meditação vale para
podermos corrigir as falhas.
Onde foi que a gente errou
para não fazer mais. O

PÁGINA 2A
Ano turbulento e bom ânimo para o próximo
homem foi criado – imagem e
semelhança de Deus – para
praticar as coisas boas. Se
assim não o fizer, não adianta
ser religioso, andar na igreja,
sinagoga, fazer cursos e
Cabala, seguir um caminho
espiritual, tudo vai por água a
baixo, se não agir com prudência, calma e, acima de tudo,
com amor.
Homens de bem querem ver
o país crescendo, não compactua com o erro e, tampouco se envolve. Os brasileiros
assistiram a Operação Lava-

Jato colocar muita gente – que
deveria dá o exemplo – na cadeia. O Governo Federal não
governa, a inflação sobe, a
gasolina sobe, aqui e acolá é
preso um amigo do Palácio do
Planalto, do Partido dos Trabalhadores, enfim, um caos total na politica deste país.
Os brasileiros vão às ruas
pedir a saída de Dilma Roussef (PT). Os principais meios
de comunicação esclarecem
as mazelas do Governo. O
povo rejeita a presidente a ponto de apenas os que estão sen-

do beneficiados são a favor.
Existe um grupo que ainda
é a favor da presidente, mesmo que não ganhe nada – dinheiro, cargos, prestigio – mas
está defendendo o errado.
Isso não condiz com a criatura humana. Por conta disso,
é que o povo sofre e começa
a receber a negatividade.
Que o ano de 2016, seja de
muita fé, esperança, paz,
amor e uma conduta ilibada,
a ponto de rejeitar o errado e
apoiar o certo. Mesmo nas
mínimas coisas seja fiel. Só
assim, teremos um Brasil
melhor.

do boas-novas de grande alegria para vocês, que são para
todo o povo: Hoje, na cidade
de Davi, nasceu o Salvador,
que é Cristo, o Senhor. Isto
servirá de sinal para vocês:
encontrarão o bebê envolto
em panos e deitado numa
manjedoura”.
De repente, uma grande
multidão do exército celestial
apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo:
Significado dos Símbolos de
Natal
As comemorações de Natal incluem a presença de diversos símbolos tradicionais
como a ceia de Natal, árvore
de Natal, o Papai Noel, as
músicas, a troca de presentes,
o presépio, a iluminação e
outras decorações natalinas.
Árvore de Natal
A árvore de Natal é um dos
símbolos mais populares, e
normalmente é um pinheiro.
Há muitas versões sobre a
associação da árvore ao Natal. Uma delas é que o formato triangular do pinheiro representaria a Santíssima
Trindade. O costume de enfeitar as árvores de Natal
surgiu em 1539 em Estrasburgo. Na América Latina, apenas no século XX teve início
essa tradição. Atualmente, as
árvores são naturais ou artifi-

ciais, sendo que estas últimas
encontram-se à venda em
cores variadas.
Papai Noel
Inspirado na figura de São
Nicolau, um bispo do século
III, o Papai Noel é responsável por trazer os presentes
das crianças no Natal, segundo a tradição.
Estrela de Natal
Simboliza a estrela que guiou os reis magos até o local
do nascimento de Jesus, segundo o relato do Evangelho de Mateus, na Bíblia.
Presentes de Natal
Os reis magos deram presentes para Jesus e o bispo
Nicolau (que originou Papai
Noel) era conhecido por dar
presentes. Trocar presentes
é uma das tradições de natal
mais antigas.
Velas de Natal
Tanto as velas de Natal
como as outras iluminações
de natal simbolizam Jesus,
que afirmou ser “a luz do
mundo”.
Em termos gerais, o Natal
significa paz, alegria, fraternidade e generosidade. Todas as tradições associadas
às comemorações natalinas
proporcionam um forte aumento das vendas, constituindo a melhor época para os
comerciantes.

1964

Golpe
Aqui transcrevo alguns
trechos do artigo do jornalista e
escritor Fernando Moraes
intitulado “O dia da infâmia”
, onde ele compara o golpe
que querem aplicar hoje, com o
de 64, embora os interesses do
deputado Eduardo Cunha,
segundo ele, sejam mais torpes.
“O Brasil passou um ano
emparedado entre chantagens
de Eduardo Cunha e a hipocrisia
da oposição que vem
namorando o golpe desde que
perdeu as eleições”. “Pediram
recontagem dos votos; entraram
com ações para anular a eleição,
mas nada conseguiram, a não
ser tumultuar a vida política e
agravar irresponsavelmente a
situação
da
economia,
sabotando o pais com suas
pautas-bomba”.

“Minha
geração
testemunhou o que eu acreditava
ter sido o episódio mais infame
da história do Congresso: Na
madrugada de 2 de abril de 1964,
o senador Auro de Melo Andrade
declarou vaga a Presidência da
República, sob o falso pretexto
de que João Goulart teria deixado
o país, consumando o golpe que
nos levou a 21 anos de ditadura”.
Indignado, o deputado Tancredo
Neves surpreendeu o plenário
aos gritos de “canalha”. E no
mesmo plenário onde antes o avô
enfrentara o usurpador, o senador
Aécio Neves celebrou com os
golpistas este segundo dia de
infâmia. Publiquei trechos do
artigo do escritor e jornalista
Fernando Moraes por achar
esclarecedor .

Crise
A crise que o país está passando é mais política e moral do que
financeira, é claro. Com a avalanche de denúncias de corrupção está
indo também a credibilidade dos políticos que não estão nem aí para
o povo, porque se tivessem, não continuariam mentindo e roubando
descaradamente. Se houvesse seriedade com a coisa pública, essa
crise não se instalaria no país. Não se iludam, a roubalheira não
começou agora. Ela foi descoberta agora. Mas antes tarde do que
nunca.

Muito din din

Pro bolso

A quantidade de
dinheiro que circula entre os
poderes Legislativo e
Executivo explica a acirrada
disputa por um cargo de
prefeito, vereador, deputado
e senador. Nada justificaria
uma pessoa gastar tanto
dinheiro para se eleger se não
existisse a compensação,
visto que o salário não
cobriria as despesas que são
gastas em campanhas
milionárias. Não é preciso ser
matemático para “matar”
essa questão. Muito raro o
político que gasta pouco para
não se comprometer com
falcatruas.

Como um assunto puxa
o outro, vamos falar mais uma
vez das verbas de subvenção
da Assembleia Legislativa de
Sergipe que eram mais R$
1,5 por ano disponível para
os deputados distribuírem
entre entidades de cunho social. Deveria ser assim, só
que distribuíram com
entidades fantasmas e
associações que de cunho
social não tinham nada. Sem
contar que a maior parte do
dinheiro retornava aos bolsos
dos deputados que também
se beneficiaram nas eleições
ao destinar a verba para
associação de classe.
Deputados foram cassados,
outros condenados a pagar
multa.

Portabilidade
O Sindicato dos Policiais Civis de Sergipe (Sinpol),
convocou a categoria para comparecer à sua sede para tratar
da portabilidade bancária do Banco do Estado de Sergipe
(Banese) para outro banco, segundo eles, em protesto ao
parcelamento do 13º salário anunciado pelo Governo. Mas
me digam que cargas d’águas o Banese tem a ver com o
parcelamento, se a decisão é do governador e não do banco?
A participação do banco é emprestar o dinheiro para quem
quiser receber o 13º integralmente.
Mestrado
Com tantas notícias ruins, essa é de orgulhar os
sergipanos: o Instituto Federal
de Sergipe (IFS) vai ofertar
o primeiro Mestrado
Profissional em Turismo do
Nordeste. O Mestrado será
o primeiro será o primeiro
que o IFS vai ofertar com
estrutura e quadro docente
próprios e representa um
avanço da instituição no
âmbito da investigação
acadêmica. As linhas de
pesquisa da pós-graduação

serão “Gestão de Destinos
Turísticos:
Sistemas,
Processos e Inovação” e
“Gestão de Turismo de Base
Comunitária”. As aulas
devem iniciar em abril de
2016. É voltado para
bacharéis e tecnólogos em
turismo, gestores públicos,
representantes de entidades
de classe, líderes e agentes
comunitários
e
administradores
de
empreendimentos turísticos.

Corte
O Bolsa Família é um programa social que atende as
famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza. O
problema é que em todo lugar existe gente mal-intencionada
que tem coragem de fraudar documentos para receber os
míseros R$ 35,00, que somados a vários filhos fantasmas
dão uma quantia considerável. Pois bem, R$ 10 bilhões
devem ser cortados desse programa, em consequência da
má gestão e, com certeza, vai afetar consideravelmente a
classe necessitada.

Conheça um pouco da história do Natal
O que é o Natal:
O significado do Natal é o
nascimento de Jesus Cristo e
sua comemoração anual, que
acontece há mais de 1600
anos no dia 25 de dezembro.
Natal se refere a nascimento ou ao local onde alguma
pessoa nasceu. Por exemplo, a expressão “cidade natal” indica a cidade onde um
determinado indivíduo nasceu. A palavra “natal” significa “do nascimento”.
Origem do Natal
Natal (com inicial maiúscula) é o nome da festa religiosa
cristã que celebra o nascimento de Jesus Cristo, a figura
central do Cristianismo. O dia
de Natal, 25 de dezembro,
foi estipulado pela Igreja
Católica no ano de 350
através do Papa Julio I, sendo mais tarde oficializado
como feriado.
A Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus
nasceu e por isso a comemoração do Natal não fazia
parte das tradições cristãs no
início. O Natal começou a ser
celebrado para substituir a
festa pagã da Saturnália, que
por tradição acontecia entre
17 e 25 de dezembro. A
comemoração do Natal em
substituição dessa celebração
foi uma tentativa de facilitar a
aceitação do cristianismo entre os pagãos.
Apesar disso, alguns estudiosos afirmam que Jesus terá
nascido em Abril, e que a
data foi instituído pela Imperador Romano Constantino
para agradar os cristãos.
História do Natal

A história do Natal está
descrita na Bíblia, nos evangelhos de Mateus e Lucas. De
acordo com a história do
Natal descrita na Bíblia, Jesus
nasceu em Belém, em um estábulo.
Um dos textos mais conhecidos sobre o Natal se encontra na Bíblia, em Lucas
2:1-14:
Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto
ordenando o recenseamento
de todo o império romano.
Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino
era governador da Síria. E
todos iam para a sua cidade
natal, a fim de alistar-se.
Assim, José também foi da
cidade de Nazaré da Galileia
para a Judeia, para Belém,
cidade de Davi, porque
pertencia à casa e à linhagem
de Davi. Ele foi a fim de
alistar-se, com Maria, que lhe
estava prometida em casamento e esperava um filho.
Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o
bebê, e ela deu à luz o seu
primogênito. Envolveu-o em
panos e o colocou numa
manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria.
Havia pastores que estavam
nos campos próximos e durante a noite tomavam conta
dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória
do Senhor resplandeceu ao
redor deles; e ficaram aterrorizados.
Mas o anjo lhes disse: “Não
tenham medo. Estou trazen-
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Vale o que está escrito
Eleições manuais: garantia de roubalheira e
fraude em 2016 na conta do Governo Dilma

Messias
Cláudio
E agora como fica. Dizem
que o vereador Emanoel
Nascimento, PT, esperneia, faz
beicinho e bate o pé, querendo
ser o candidato a prefeito de
Aracaju, com apoio do
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB. Será que dá para o
“mané”. Ele já tem vários
mandatos e o primeiro foi
justamente na força de Jackson.

ENCONTRO
Os deputados Garibalde
Mendonça, PMDB, e Valadares
Filho (FOTO) , PSB, conversaram
sobre eleições municipais. O
peemedebista é visto como um
dos nomes do partido para
disputar a sucessão e não teria
que deixar a Assembleia, por
conta do processo eleitoral.

EVANDO
O ex-vereador Evando
Franca deverá retornar as ruas,
para disputar uma vaga na CMA.
Franca não é de usar a tribuna. O
seu negócio é trabalhar e
procurar ajudar os eleitores. Se
insistir, quem sabe não
consegue.

TÁ DIFÍCIL
Não é impossível, mas vai
ser difícil derrubar o prefeito
Airton Martins, PMDB, que
disputará a reeleição. Airton
distribui quatro mil cestas
básicas de alimentos e como a
maioria do eleitor é carente, o
voto será “fisgado” pela barriga.
E é assim que caminha o Brasil.
GEORGEO
Ninguém sabe se o
deputado estadual Georgeo
Passos, PTC, seguirá os passos
políticos do avô Chico Passos e
do pai Antônio Passos. Os dois
foram deputados estaduais e
prefeito de Ribeirópolis, onde
detém forte influência política. Em
tempo: Regina Passos (mãe de
Georgeo) já foi prefeita da cidade.
Tudo em família, do jeito que o
povo gosta.
PRÓPRIO
Peemedebistas estão
jogando duro para que o partido
tenha candidato próprio na
sucessão do prefeito João Alves
Filho, DEM. Acreditam que
chegou a vez da sigla comandar
Aracaju e impor seu estilo
administrativo.
POSSÍVEL
Os peemedebistas não
descartam a possibilidade do
partido fazer uma aliança com o
engenheiro civil João Alves Filho.
Neste caso, o PMDB indicaria o
vice. É bom lembrar que Jackson
Barreto de Lima, PMDB, já foi
aliado de João, portanto, uma
aliança não traz novidades na
política sergipana.
VICIADOS
Alguns políticos avaliam
que vai ser difícil fazer o eleitor
votar sem receber o “dindim”,
porque estão todos viciados e
exige cada vez mais. Por outro
lado, alguns candidatos estão
com medo de pagar pelo voto e
perder o mandato. E aí o dilema:
pagar ou não votar.
EMANOEL

Distrito Federal) e respectivos conselhos.
A portaria afirma ainda que ficam indisponíveis para
empenho e movimentação financeira um total de R$ 1,7 bilhão
para STF (R$ 53,2 milhões), STJ (R$ 73,3 milhões), Justiça
Federal (R$ 555 milhões), Justiça Militar da União (R$ 14,9
milhões), Justiça Eleitoral (R$ 428,9 milhões), Justiça do
Trabalho (R$ 423 milhões), Justiça do Distrito Federal (R$ 63
milhões) e Conselho Nacional de Justiça (R$ 131 milhões).
As urnas eletrônicas foram usadas pela primeira vez em
1996. Mas somente nas eleições de 2000 todo o eleitorado votou
eletronicamente.
Voto impresso- Neste mês, a Câmara dos Deputados
derrubou o veto ao voto impresso para conferência, previsto no
projeto de lei da minirreforma eleitoral. Foram 368 deputados
contra e 50 a favor do veto. A matéria será votada ainda pelo
Senado e precisará do voto contrário de 41 senadores.
O texto determina o uso do voto impresso nas urnas
eleitorais para conferência pelo eleitor, sem contato manual,
assim como para posterior auditoria. A regra entrará em vigor
nas próximas eleições gerais, em 2018.
O veto ao voto impresso foi recomendado pelo TSE devido
aos custos de sua implementação, calculados em R$ 1,8 bilhão
para a aquisição de equipamentos e as despesas de custeio das
eleições.
Este não é o País que todos querem, mas sim o Brasil
para todos que roubam e riem da cara do povo, com direito a
prisão especial, comida da melhor qualidade. Enfim, todas as
regalias que merecem os grandes chefões do crime e alguns
dos seus lugares-tenente.

certo.

deputados podem solicitar as
informações ao secretário da
Saúde que é quem controla isso”.

GARIBALDE
Comenta-se nos bastidores
que o deputado estadual
Garibalde Mendonça, PMDB,
topa disputar a sucessão de
Aracaju, desde que tenha o apoio
do total de Jackson Barreto de
Lima, PMDB, e seus aliados
políticos.

VALADARES
O deputado federal
Valadares Filho pode ser a aposta
dos socialistas, para tentar
vencer o pleito municipal de
Aracaju. Tudo pode acontecer e
até lá, muitas águas vão correr.
COMUNISTAS
O PCdoB sabe que a sua
estrela maior é o ex-prefeito de
Aracaju, o alagoano Edvaldo
Nogueira, por isso as inserções
do partido na televisão centram
na administração de Nogueira e
mostra ele falando. Isso faz com
que o povo lembre que Edvaldo
existe. Ele é o nome dos
comunistas para tomar a PMA do
engenheiro civil João Alves Filho,
DEM, que sucedeu Edvaldo.

Num passado não muito distante, foram registrados roubos
de urnas das eleições municipais e outros crimes. A votação
eletrônica veio para acabar com essa corrupção e crime eleitoral.
Mas graças ao desastre econômico do Governo Dilma, tudo
poderá ser como dantes no quartel de “Abrantes”. Este é o
estilo PT de Governar: quebrar, para poder fraudar ou roubar e
tudo fica por isso mesmo, como estamos assistindo na Operação
Lava Jato. Bilhões foram roubados da Petrobras e outras áreas,
mas ninguém devolve. Ser preso, é uma besteira, porque depois
tem o direito da Prisão Domiciliar e em pouco tempo liberdade
para continuar roubando, porque eles têm pena de gastar o que
já roubaram e têm que tirar mais do povo.
Com a tragédia que é o Governo Dilma não me
surpreender, encontrar texto igual a este ou outros na internet e
outro meios de comunicação.
Por falta de dinheiro, as eleições municipais de 2016 serão
realizadas manualmente. É a primeira vez que isso acontecerá
desde 2000, quando todo o eleitorado brasileiro começou a votar
eletronicamente.
A informação de que o contingenciamento impedirá
eleições eletrônicas foi publicada no DOU (Diário Oficial da
União) desta segunda-feira (30).
“O contingenciamento imposto à Justiça Eleitoral
inviabilizará as eleições de 2016 por meio eletrônico”, diz o artigo
2.º da Portaria Conjunta 3, de sexta-feira (27).
O texto é assinado pelos presidentes dos STF (Supremo
Tribunal Federal), TSE (Tribunal Superior Eleitoral), STJ (Superior Tribunal de Justiça), TST (Tribunal Superior do Trabalho),
STM (Superior Tribunal Militar), TJDF (Tribunal de Justiça do

MENTIROSA
Com foto do deputado
estadual Venâncio Fonseca
O deputado estadual
Venâncio Fonseca (foto) , PP, não
tem dúvidas de que a crise
econômica do País é resultado
dos erros de Dilma Rousseff e
prova que ele mentiu o tempo
todo durante a campanha
eleitoral, quando mostrava um
país irreal e ela tinha certeza de
que a coisa iria piorar.
PREGUIÇA
Prefeitos viram e voltam e
querem fechar as prefeituras por
uma semana, em protesto contra
o Governo Federal que não quer
aumentar o repasse. Em alguns
casos, o povo até agradece,
porque os caras deixaram de
roubar por alguns dias, mas como
eles têm a chave, de repente, vão
trabalhar mais sossegados sem o
povo enchendo o saco, pedindo
alguma coisa.
COM FOME
O vereador de Aracaju,
Adriano Oliveira (PSDB), o
“Adriano Taxista”, tem defendido
que o Governo do Estado tenha
mais dignidade com os policiais
militares sergipanos. Segundo o
vereador, o PM que está de
serviço recebe R$ 8 para almoçar,
valor que segundo Adriano
Taxista não dá nem para pagar
uma quentinha. “Além de tirar o
dinheiro do seu bolso para
completar a refeição, o PM ainda
tem que conviver com os salários
parcelados. Cobrar deles assim é
muito fácil”, criticou o vereador.
QUER VICE
Comenta-se nos bastidores
que o empresário Edvan do
Amorim exige que o prefeito João
Alves Filho, DEM, aceite um vice
indicado por ele (Edvan) para
disputar a reeleição e em troca
João terá a estrutura de campanha
do empresário.
PERIGOSO
A estratégia de Edvan do
Amorim é ganhar a eleição de
Aracaju com João e este se
afastar para disputar o Senado,
enquanto que o senador Eduardo
Amorim (irmão de Edvan) tentará,
outra vez, ser governador, com o
apoio da máquina estatal de
Aracaju, já que João deixaria o
comando do município nas mãos
de um “empregado” de Edvan,
que se tornará prefeito com a
renúncia de João para tentar ser
legislador federal. Será que vai dar

ESTUDO DA CABALA

OUTRA VEZ
Garibalde Mendonça
tentou ser prefeito de Aracaju e
na época teve como vice seu
atual colega deputado estadual
Antônio dos Santos, PSC. Ele foi
uma indicação do atual
presidente da Adema, Zé Almeida
Lima, primo do governador Jackson Barreto.
OSVALDO ARANHA
Comerciantes e moradores
da avenida Osvaldo Aranha, na
zona oeste de Aracaju, reclamam
da escuridão. Lá os assaltos e
atropelamentos são constantes.
A aposentada Anesita de Souza
não vai mais à missa, porque é
difícil atravessa a pista na
escuridão. É perigoso e com 78
anos não tenho condições de ir à
igreja e atravessar as pistas no
escuro.
NO PREJUÍZO
Os empresários da avenida
Osvaldo Aranha dizem que é
difícil trabalhar assim. Carlos Fiel
disse que a escuridão tem
acarretado muitos arrombamentos
e o pessoal está com medo do
ônibus. O pintor Joanilton Lima
disse que ia chegando na casa
do pai, quando foi abordado por
um motoqueiro, que levou o seu
celular e de um amigo. O trecho é
importante para chegar e sair de
Aracaju.
RESPONSABILIDADE
A iluminação na Avenida
Osvaldo Aranha é de
responsabilidade
do
Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transporte
(Denit), porque se trata da
Rodovia 235, que é federal. Carlos
Fiel disse que procuraram o Denit,
mas não obtém sucesso. Nos
pontos de ônibus o risco é maior
e todos temem assaltos na
avenida Chanceler Osvaldo
Aranha.
ARUANA
Comunidade da Aruana,
zona de expansão de Aracaju,
está revoltada com as crateras,
que dificultam trânsito de
pedestres e causam prejuízos aos
donos
de
veículos,
principalmente quando chove.
José Bonfim diz que é uma
buraqueira danada, quebrando
carro e ninguém arca com as
consequências. O pessoal paga
IPTU caríssimo, porque é beira de
praia. Eu atolei e deu trabalho.
Faço serviço aqui e tenho que
passar por esse absurdo, diz
Bonfim.
DESPREZADA
O cenário na Aruana é de
total abandono. Na rua Maria
Genelícia as obras paralisaram e
a brita espalhada é paliativo, mas
não é solução. Até a pé fica difícil,

principalmente idosos, porque o
terreno é irregular. Ivone Pompéia
diz que quando chove fica tudo
inundado. Quando eu tenho que
sair de casa, tenho que pedir
ajuda, para me levarem no colo,
disse a idosa, que tem medo de
cair. A Emurb assegura que vai
pavimentar todo loteamento até
o final deste ano.
PRODUTOR
Se você quer comprar
produtos com qualidade e sem
agrotóxicos, visite uma Feira do
Produtor da Agricultura Familiar.
Uma excelente oportunidade para
comer coisa gostosa e saudável.
Vá lá e bom apetite.
OBRAS DE LAGARTO
O deputado estadual Valmir
Monteiro (PSC), vice-líder da
oposição na Assembleia
Legislativa, aproveitou uma
exposição do secretário de
Infraestrutura
e
do
Desenvolvimento Urbano do
Estado, Valmor Barbosa, sobre a
aplicação dos recursos do
Proinveste pelo Executivo, para
cobrar o andamento de algumas
obras no município de Lagarto,
como o Balneário Bica e o
Mercado
Municipal.
O
parlamentar aproveitou para
cobrar a recuperação das
rodovias estaduais que ligam
Lagarto a Tobias Barreto e a
Itabaiana. Durante a sessão,
Valmor Barbosa destacou o
empenho de Valmir enquanto
prefeito do município.
RODOVIA
O
secretário
de
Infraestrutura
e
do
Desenvolvimento Urbano do
Estado, Valmor Barbosa, explica
que existem projetos de
recuperação das rodovias, mas
que o Governo não possui os
recursos necessários. “Tem ainda
o trecho de Itabaiana a Moita
Bonita. Já passou da hora e, em
breve, teremos que fazer.
Relembro apenas que de 2009
para cá, Lagarto recebeu
investimentos da ordem de R$ 67
milhões, o que é um número
significativo. A gente sabe que a
prefeitura sozinha não tem
condições de fazer. Nós
acompanhamos a sua luta
quando o senhor era prefeito”.
HOSPITAL DO CÂNCER
O deputado Valmir
Monteiro cobrou do secretário
de Estado de Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano do
Estado, Valmor Barbosa,
andamento das obras do Hospital do Câncer. “Hoje as doenças
relacionadas ao coração e ao
câncer são as que mais matam.
Tenho a informação que Sergipe
possui R$ 33 milhões no caixa já
liberados para a construção
desse hospital. O governo, inclusive, já paga os juros desse
empréstimo. O que falta para o
TCU liberar esta obra do hospital
do Câncer em Sergipe?”. Por sua
vez, o secretário disse que não
podia responder por recursos,
porque para a sua Secretaria só
cabe projetar, licitar e fiscalizar a
obra. “Sobre os recursos, os

SALÁRIOS
Na maioria dos municípios
brasileiros pagar salário para
vereador é um crime, porque eles
só sabem dizer amém e negociar
vantagens para eles e familiares
com os prefeitos e o povo se
lasque. É importante que a
sociedade comece a cobrar mais
dos seus representantes
parlamentares, fiscalizar o que
eles aprontam e exigir
transparência nas contas públicas
e nas ações dos governantes e
legisladores.
BURACO NA PISTA
Finalmente, o Denit faz
refazer o trecho da pista entre
Socorro e São Cristóvão, na BR101, que há mais de um ano está
causando prejuízos e acidentes
aos motoristas. O engenheiro
Ismael Silva a reconstrução da
pista no KM-94, em Nossa
Senhora do Socorro, será feito por
uma empresa sergipana, que
ganhou a concorrência da obra
orçada em quatro milhões e 768
mil reais.

ARROCHANTE
De Itabaiana me mandam
isso: Prefeito itabaiana persegue
os comerciantes. O IPTU que foi
negociado por R $2. 000, 00 , a
primeira parcela foi 31 /07 e a
outra iria vencer agora. Veja o
valor da segunda parcela R $ 3.
180, 00 , o dobro do valor
negociado. Esse é o prefeito de
Itabaiana. Em tempo: o nome do
moço é Valmir dos Santos Costa
(Valmir de Francisquinho). Eita!
Prefeito bom, sô.
REINADO
No
principado
de
Itabaiana, em Sergipe, o salário
do prefeito Valmir dos Santos
Costa (Valmir de Francisquinho)
é de R$ 26,6 mil. Mas ele justifica
e garante que não recebe um
centavo a mais do que foi
estabelecido pela lei. “Não ganho
um real a mais ou a menos do que
foi estabelecido em lei,
obedecendo a Constituição Federal. Tenho minha consciência
tranquila que faço jus ao salário
que recebo, pois a população de
Itabaiana sabe que trabalho dia e
noite, de domingo a domingo,
para tirar o município do caos que
encontrei. Obras paradas,
salários atrasados e a prefeitura
num total descrédito com a
população e o nosso comércio.
Hoje, o nosso povo sabe que a
realidade é bem diferente”, afirma
Valmir de Francisquinho.
ADVOGADO

RESPOSTA
Com
foto
do
superintendente do Denit, Ismael
Silva O engenheiro civil Ismael
Silva (foto), superintendente do
Denit, disse que será uma
resposta as críticas justas da
sociedade, que reclama a
reconstrução
da
pista.
Precisamos acompanhar a obra,
para que os prazos sejam
cumpridos e acabar até mesmo
antes
dos
150
dias,
complementou. Só que as obras
foram paralisadas e prazo só no
papo. Assim, não dá! Patrão!!!
SALÁRIO
O radialista Gilmar Oliveira
entrou na Justiça contra os
salários do prefeito Airton Martins, PMDB, e seu vice Cláudio
Caducha, PT, respectivamente de
R$ 24 e R$ 16 mil. Bom. Muito
bom. O povo paga. Gilmar diz que
este aumento é absurdo e ilegal,
porque fere a lei de
responsabilidade fiscal. Na
época, o aumento foi cedido no
governo do ex- prefeito era Gilson
dos Anjos, que foi aprovado pela
Câmara Municipal, quando
Claudio Caducha era vereador
dessa legislatura, até a presente
data, não obtive nem resultado
até agora da justiça da nossa
cidade, lastima Gilmar.

Uma sabedoria impactante que responde às perguntas: Quem somos nós? Por que
nascemos e morremos? Qual o propósito de nossa existência? Então, como esse
ensinamento pode influenciar de maneira prática no nosso dia a dia e trazer
realização e alegria para nossas vidas? Venha conhecer!

Também, lá de Itabaiana me
vem essa do Cícero Mendes: “Os
ex-vereador Olivier Chagas
perdeu uma oportunidade de ficar
calado e não criticar o prefeito
Valmir de Francisquinho. Não é
que o ex-vereador teve a cara de
pau de reclamar do valor do
salário do prefeito de Itabaiana?
Agora, o que pouco gente sabe,
é que este salário foi aprovado
pelo mesmo Olivier Chagas, em
dezembro de 2012, e sancionado
pelo prefeito Luciano Bispo. E por
que ele não criticou na época
dizendo que o vencimento era um
absurdo? Porque beneficiava seu
irmão, eleito vereador, e que hoje
ganha 8 mil reais. Quanta
demagogia. Essa é a oposição que
Itabaiana tem hoje. Vejam vocês
mesmos a lei sancionada por
Luciano Bispo.”
PARCERIA
O deputado estadual
Capitão Samuel, PSC, sugere que
a Secretaria de Estado e da
Segurança Pública faça parcerias
com os municípios, para reduzir a
violência. Esta junção será maior
nas cidades que já possuem
guardas municipais.
DA MF
O empresário Marcos de
Araújo (MF Segurança),
Solidariedade, botou a cara na rua
e disputa a indicação do seu
grupo político para enfrentar as
urnas nas eleições majoritárias da
Barra dos Coqueiros.

Fone:
3044-0783
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Sindicalistas chamam o Governo de Sergipe de caloteiro
Trabalhadores lotam as galerias da Assembléia na tentativa de impedir a votação do projeto
Raimundo Feitosa com
informações da Cut

Divulgação

Raimundo Feitosa

U

ma semana atípica
na politica ser
gipana. O Governo de Sergipe enviou um projeto de Lei para pagar parcelado o Décimo Terceiro do
funcionalismo. Algo nunca
visto no menor Estado de
Sergipe. Os deputados aprovaram o projeto com ampla
vantagem. Sindicalistas lotaram a galeria da Assembleia Legislativa para forçar os
parlamentares a não votar no
projeto do Governo. A tentativa foi em vão. O Partido
dos Trabalhadores (PT), que
deveria apoiar as manifestações, foi totalmente contra os trabalhadores, apenas
a deputada Ana Lúcia votou
a favor dos operários.
A Central Única dos Trabalhadores em Sergipe
(CUT/SE) definiu como
“calote do Governo do Estado no 13º salário dos servidores públicos” a aprovação,
nesta terça-feira, dia 15, no
Plenário da Assembleia
Legislativa, do Projeto de Lei
do Poder Executivo que garante a adição de um abono
de 12,42% ao 13º do servidor que, ele, e não o governo, contrair um empréstimo
como sucedâneo do 13º. “É
mais um engodo do governo
Jackson Barreto para fazer
os trabalhadores adquirirem
empréstimos pessoais e acumularem uma dívida que não
é deles. O Estado é que deve
o 13º aos trabalhadores. Parcelar ou não pagar 13º é inconstitucional. Foi um golpe
bem montado e aprovado
pela Assembleia contra o
servidor público estadual”,
lamentou a professora Ângela
Melo, diretora da Executiva
da CUT Nacional e presidente do Sintese.
Pelo projeto, os servidores
serão contemplados com um
abono no valor de pouco mais
de 12% sobre o valor líquido
do 13º salário, como forma
de compensar o atraso do
pagamento da gratificação
natalina. Os sindicatos entendem como prejudicial esta
forma de compensação. “Isso

raimundofeitosa@gazetahoje.com

Ano que vem promete

Sindicalistas lotam a galeria da Assembleia Legislativa
Divulgação

Capitão Samuel falando com sindicalistas
é para o governo não dar reajuste de salário ao servidor no
próximo ano, é um golpe”,
bradou o professor Roberto
Silva Snatos, diretor executivo do Sindicato dos Trabalhadores em Educação
(Sintese).resentes para os
pequenos.
Ainda nas comissões, o
deputado Valmir Monteiro,

líder da oposição, deixou claro que a falta de pagamento
da gratificação natalina aos
servidores da administração
estadual não estaria vinculada a falta de recursos. “Neste
ano, o ICMS teve aumento
de R$ 144 milhões, montante
que seria suficiente para pagar o décimo e aumento de
11,8% no FPE [Fundo de

Participação dos Estados]”,
disse. “Sem contar com a ajuda financeira que o estado
recebe do governo federal,
que ainda não chegou. Mas
vai chegar até o próximo dia
20. Por isso voto a favor na
comissão, mas encaminho
voto contra no plenário”,
enalteceu.

Prefeitura de Aracaju paga o Pesquisa aponta Dilma com
13º dos Servidores Públicos
apenas 9% de aprovação
Os funcionários da
Prefeitura de Aracaju podem
contar com o 13º salário. A
segunda parcela será paga do
dia 18 ao dia 23 de dezembro, de acordo com os recursos que estarão disponíveis
no fluxo de caixa para a
quitação da folha do 13º. O
pagamento será creditado na
conta dos servidores durante
esse período.
Assim, à medida que os recursos forem sendo creditados para a PMA, a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão
(Seplog), em parceria com a

MOMENTO
POLÍTICO

Secretaria da Fazenda (Semfaz), informará o calendário
dos créditos do salário extra,
garantido constitucionalmente
para os trabalhadores.
Desta forma, apesar de
toda a crise enfrentada pelo
Brasil e no Estado de Sergipe,
a gestão do prefeito João
Alves Filho estará injetando
cerca de R$20 milhões na
economia com a garantia
deste pagamento.
Vale ressaltar que a primeira parcela do 13º já foi paga
aos servidores municipais no
mês de aniversário de cada
funcionário.

Em meio à crise política e
econômica e um processo de
impeachment, apenas 9% da
população considera o governo de Dilma Rousseff bom ou
ótimo, segundo pesquisa do
Ibope com a
CNI (Confederação Nacional da Indústria) divulgada na terça-feira,
15. Em março, essa parcela da
população somava 12%.
A aprovação da maneira de
governar da presidente Dilma
Rousseff caiu de 19% em
março para 14% em dezembro. Para 20%, o governo da
presidente é avaliado como
regular (em setembro, era
21%). O atual governo tam-

bém foi considerado ruim ou
péssimo para 70% da população, um ponto percentual
acima dos 69% registrados em
setembro. Segundo a CNI, é
um novo recorde negativo da
popularidade da presidente. O
levantamento mostra que 81%
da população avaliram que o
segundo governo Dilma está
sendo pior do que o primeiro.
Sobre as perspectivas com
relação ao restante do governo Dilma, apenas 9% acreditam que será ótimo ou bom
e 65% pensam que será ruim
ou péssimo. O estudo foi realizado entre 4 e 7 de dezembro, com 2.002 pessoas em
143 municípios.

New Print Cartuchos

Rua Perminio de Souza, 149- Cirurgia - Fone: 3042-4559

*Os brasileiros de uma forma geral chegam ao final de
2015, uffa!. Foi um ano de muita confusão, turbulência e
muita surpresa na área politica. Quem diria que as pessoas
que estão para dar exemplo são as primeiras a serem presas? Estamos falando da operação lava-ajato, mensalão,
petrólão, enfim, as investigações da Policia Federal. Nunca, um órgão como a PF teve tanto trabalho como agora.
Aliás, desde os escândalos do mensalão, quando a cúpula
do PT foi presa, que o órgão federal vem cumprindo seu
papel intensamente. Os 365 dias de 2015, que estão chegando ao seu término, a politica brasileira viveu de ondas
altas, levando ao povo a pedir socorro, que, não tem esperança de salvamento. A comunidade assistiu, ouviu e leu
noticia funesta envolvendo grandes personalidades da politica brasileira.
*Na politica nacional, o país parou, literalmente. O Governo já não sabe o que fazer, a não ser se preparar para
enfrentar um impeachiment. O trabalho do Palácio do Planalto agora é estudar como se defender das acusações.
Obras, que deveriam estar em andamento não existem, ou
melhor, estão paradas. A duplicação da BR 101, que corta o
Estado de Sergipe, caminha igual a uma tartaruga. Investidores internacionais estão com medo de investir no Brasil.
Dizem que a inflação alta, recessão e o desemprego despencando assusta investimentos. O poder de compra do brasileiro
caiu e os economistas afirmam que este ano, o Natal está
sendo magro. Tudo começou com uma mentira e, como diz
um ditado popular, “mentira tem pernas curtas”. Foi assim
que a então candidata Dilma agiu e agora o povo descobre
as falcatruas.
*Em Sergipe, o ano de 2015 não foi diferente do cenário
nacional. O Estado é comandado por um peemedebista,
Jackson Barreto. Foi reeleito, mas não consegue imprimir
uma marca no seu Governo, positiva. O menor Estado da
Federação quase para. Não tem investimento nenhum. Há
mais de quatro anos que o funcionalismo público vem sem
reajuste salarial. E, para piorar a situação, o servidor público vem com seus salários atrasados, pago de duas parcelas.
Como se não bastasse, agora, o vencimento do operário é
dia 11 do mês seguinte. O Governo de Jackson ainda não
disse para que veio. Um caos total. Até seus aliados alertam o Governo, mas, ele não tem forças para sair do buraco. Portanto, ano que vem promete. As eleições é a grande
oportunidade do povo não votar na mesmice.
ASSEMBLEIA
Com a votação do projeto
de Lei que autoriza ao governo de Sergipe parcelar o
Décimo Terceiro do funcionalismo público, os deputados foram taxados de
traidores pelos sindicalistas.
Agora, o servidor, para receber seu 13º integral, deve
fazer um empréstimo ao Banco e os juros serão pagos
pelo Governo.
OPÇÃO
Quem não quiser receber
seu 13º integral, o Governo
vai pagar parcelado em seis
vezes, a partir de janeiro.
Quem optar por está via, vai
ganhar um abono de quase
12%, ou seja, os juros que o
Governo pagaria ao banco,
o servidor recebe em parcelas. Alguns estão preferindo esta opção.
PT
O Partido dos
Trabalhadores, que deveria
apoiar as manifestações dos
sindicalistas, se posicionou a
favor do Governo. E o pior,
o líder do Governo na Assembleia Legislativa, Francisco Gualberto, que é do
PT, ainda foi justificar o parcelamento do 13º pelo Governo. Um absurdo.
SINDICALISTAS
Muitos dos sindicalistas
que estavam na manifestação
contra o projeto são os mesmos que votaram no Governo que ai está. Aliás, foram
para as ruas pedir voto para
Jackson Barreto. Hoje estão
contra. Pode?
RUAS
Por falar em rua, no último domingo, o povo foi às
ruas pedir a saída da presidente Dilma Roussef (PT).
Segundo os organizadores,
foi um ato positivo. Mas, as
pesquisas mostram que teve
menos gente que as manifestações anteriores. Porém,
não quer dizer que o povo
está aderindo a má gestão da
Dilma.
POPULARIDADE
De acordo com uma pesquisa do Ibope, apenas 9%

da população brasileira aceita
o Governo Dilma. A esmagadora maioria não aprova seu
Governo e, obviamente,
querem a saída da presidente.
É fato.
APOIO
Na última quarta-feira,
sindicalistas ligados a presidente foram para as ruas a
favor da Dilma Roussef. Ou
seja, quem está ganhando
salário do Governo foi
obrigado a sair para defender
seu patrão. Têm razão, mas,
cadê a consciência, quando
milhares de brasileiros sofrem
com um Governo parado e
uma inflação galopante e uma
recessão nunca visto antes.
SAÚDE
O Brasil sofre com uma
epidemia de doenças novas.
O investimento é muito pequeno na saúde, por parte do
Governo. Os brasileiros devem fazer a sua parte para não
entrar no caos. Comidas saudáveis e pedir a Deus são o
remédio.
APOIO 1
Governadores do Nordeste
se reuniram para dar apoio a
presidente Dilma Roussef
(PT), num momento em que
a arrecadação do Fundo de
Participação Estadual (FPE)
cai a cada mês. Como explicar isso. Não é estranho?
GILMAR
O radialista Gilmar Carvalho, disse em seu programa de rádio, na Mix FM, do
grupo Walter Franco, que um
grupo de pessoas está querendo o tirar do ar. Gilmar tem
um programa de rádio e
outro numa emissora de televisão do mesmo grupo. “Se
me apertarem vou dizer os
nomes”, ameaça o radialista.
NÃO QUERIA
O jornalista Diogenes
Baryner, disse na sua coluna
Plenário, publicada diariamente no Jornal Correio de
Sergipe, que o governador
Jackson Barreto (PMDB)
não queria disputar a
reeleição, porque o Estado
estava e ainda está numa crise financeira sem
precedentes a ponto de atrasar
salários do funcionalismo
público.
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Lúcio continua levando a
profissão de propagandista
Terezinha de Jesus Nascimento

barrosorubens@yahoo.com.br
(vieirasuel@yahoo.com.br)

DIVULGAÇÃO

Biblioteca Infantil homenageia destaques do ano

U

m dos represen
tantes (propagan
distas) mais querido, preparado e carismático,
Lúcio Lopes de Santana, 65,
casado, está há 35 anos no
ramo da representação de
medicamentos. Lúcio, em sua
longa trajetória acumulou
experiência, conhecimento e
respeito dos colegas, dos
amigos, das recepcionistas,
atendentes de consultório e
dos médicos.
Uma profissão que, além de
impor muito conhecimento
em medicamentos, precisa
também de conhecimento
em técnica de vendas, e muita
responsabilidade, e isso ele
soube como ninguém conciliar e se adaptar as exigências da profissão.
Anos a fio visitando médicos, clínicas, hospitais, consultórios, farmácias e fazendo relatórios no dia a dia,
Lúcio, o homem, o profissional, o esposo, o pai, o filho, continua com a mesma
disposição, a mesma dedicação, a mesma fidelidade,
a mesma simpatia. Continua
comunicativo, apesar do
peso da idade, porque não
tem mais os trinta anos de
quando começou.
O jovem experiente se
aposentou em 2004, mas
continua na labuta, trazendo
para os médicos as
novidades em medicamentos
que os laboratórios farmacêuticos lançam no mercado, mas acima de tudo,

SUELY

Rubens Barroso

N

Lúcio Lopes representante
sabe como ninguém apresentar seu produto, com o objetivo final de gerar uma venda, porque o representante é
um agente de Marketing.
Lúcio explica que o representante tem que ser cordial
com todos os médicos, criar
um bom relacionamento,
apresentar um produto, mas
tem que saber o perfil da clientela de cada um dos médicos que visita para oferecer
os medicamentos certos.
Além disso, o profissional
deve conhecer muito bem os
remédios que oferece e também as opções dos concorrentes.
Lúcio trabalhou durante 35
anos em laboratórios multi-

nacionais e nacionais, dentre
os quais: BMS(Laboratório
Bristol)23 anos; Sintofarma5 anos, primeiro laboratório;
e na farmácia do Hospital
Cirurgia, 7 anos. Hoje trabalha no laboratório Gallia
através da distribuidora
Fenix.
Ele conta que poderia estar
descansando, mas os imprevistos que acontecem na vida
fizeram com que continuasse
pelos caminhos que tantas
vezes passou, por mais um
tempo.
Por isso, e tudo mais que
representou para a classe
médica e para as empresas,
merece esse simples reconhecimento.

uma tarde repleta
de emoções, sur
presas e agradecimentos, a Biblioteca Infantil
Aglaé Fontes Alencar (Biafa),
presenteou seus leitores,
parceiros e escolas que se
destacaram ao longo deste
ano. O evento, que foi realizado na última quinta-feira,10, no auditório da Biblioteca Pública Epifânio Dória,
além de seus homenageados
contou com a presença de
funcionários, pais, alunos,
professores e amigos que
prestigiaram a premiação.
Representando o secretário
de Estado da Cultura, Elber
Batalha, o assessor executivo da Secult, Irineu Fontes,
realizou a abertura e fez
questão de parabenizar todos
os envolvidos com a homenagem. “Nós da Secretaria de
Estado da Cultura parabenizamos a diretora da Biblioteca Infantil por essa iniciativa, por ter capacidade de jun-

tar tantas pessoas e trazer um
trabalho muito importante
para Secult”, disse.
Segundo a diretora da Biafa, Cláudia Stocker, todo final de ano a Biblioteca Infantil
realiza uma festa de encerramento, homenageando os
parceiros, as escolas que
mais frequentaram o espaço
e os leitores mais assíduos da
Biafa. “É uma forma de dar
um retorno e agradecer a essas pessoas que sempre contribuem com a Biblioteca durante todo o ano”, explicou.
Para a pedagoga da Escola Estadual Senador Leite
Neto, Celita de Oliveira, essas premiações funcionam
como incentivo, tanto para a
escola quanto para o aluno,
a participarem da biblioteca.
Segundo ela, as atividades da
Biafa são uma forma de “tirar as crianças dos muros da
escola, levando-as para conhecer outra realidade, apresentando o mundo da leitura,

do livro, uma nova forma deles enxergarem o mundo”,
destacou.
Criador do Projeto Especial Lê Gibi, André Comanche, explicou que a
parceria com a Biblioteca
Infantil já existe há dois anos,
e segundo ele, tem produzido bons frutos. “O Projeto
está frequentemente realizado na Biblioteca, e nessas
atividades nós tentamos mostrar para as crianças a importância da leitura através
dos gibis”, relatou.
Premiadas com o título de
“Leitoras Destaque de 2015”
a mãe e filha Daniela e Mariana Vasconcelos se emocionaram ao receber o prêmio.
“A Biblioteca Infantil possui
um acervo muito maior de
livros e a criança, ao vir para
um ambiente alegre e chamativo como este, começam a
se interessar mais pela a leitura”, considerou a mãe.
DIVULGAÇÃO

Sergipanos protestam contra impeachment da presidente
DIVULGAÇÃO

Entrega e recebimento das homenagens

Coral Canarinhos se apresenta nas escadarias da Acese

Sindicalistas vão às ruas defender a presidente Dilma Roussef
A Praça General Valadão, no
Centro de Aracaju, foi invadida
por uma mancha vermelha na
tarde da quarta-feira, 16, dia
marcado por manifestações
contra o impeachment da
presidente Dilma Roussef.
“Não há nenhum processo contra Dilma, ao contrário do Eduardo Cunha (presidente da
Câmara dos Deputados), que
sonegava imposto no HSBC, na
Suíssa”, diz o representante da
União Brasileira dos Estudantes
(UBES) e do Coletivo Quilombo, Roberto Maia.
Segundo ele, a juventude de
Sergipe se mobiliza contra o
golpe, contra o reajuste fiscal,
e contra o corte de direitos trabalhistas. “Hoje, viemos dizer
não ao golpe, não ao retrocesso e não à ilegalidade da Democracia no Brasil”, afirma. O
jornalista João capelão também
marcou presença na mani-

festação contra o impeachment
da presidente, considerado pelos aliados ao governo, como
um “golpe contra Dilma”.
“Um impeachment agora seria totalmente contra a
democracia, contra os poderes
constituídos e contra a
legalidade. Não existe absolutamente nada contra a presidente
Dilma, inclusive, ela tem sido
protagonista de uma cruzada
contra a corrupção e, por essa
razão querem tirá-la do governo”, afirma.
Para um dos diretores do
Sindicato dos Trabalhadores na
Indústria de Extração de
Minerais em Aracaju (Sindimina), Domingos Sávio, o ato
público é uma forma de alertar
a população com relação ao
golpe de Dilma. “Não podemos engolir esse golpe que está
vindo aí pela direita. Estamos
aqui fazendo esse protesto jun-

to com os companheiros da
Central Única dos Trabalhadores [CUT] e outras centrais
para fazer esse reforço para a
população também ficar ciente
que o impeachment é um golpe
porque a direita quer tomar o
poder”, informa.
De acordo com o vereador
Iran Barbosa (PT), as motivações que estão querendo levar ao processo de impeachment passam primeiro pela falta de legitimidade dos que estão
encabeçando o pedido, que são
pessoas envolvidas em escândalos. “Se há insatisfação, divergência, ela tem que ser exercitada democraticamente, mas
não é no ‘tapetão’ que nós vamos conseguir superar porque
nós estamos amadurecendo na
Democracia. E amadurecer na
democracia significa lidar com
as contradições, mas respeitando, sobretudo as regras do jogo
democrático”, diz ele.

A escadaria da Associação
Comercial e Empresarial de
Sergipe (Acese) foi palco na
noite desta quarta-feira, 16,
da apresentação do coral
Canarinhos de Aracaju. A
solenidade foi para celebrar as
festas de final de ano.
O coral, composto por crianças e adolescentes a partir
dos 11 anos de idade, encantam a população com músicas que falam de amor, paz e
do período natalino.
De acordo com o presidente da Acese, Wladimir
Torres, o evento envolve toda
a população. “Essa parceria
existiu desde a gestão do nosso amigo Jorge Santana quando foi presidente. Iniciamos
um projeto social para ajudar
os Canarinhos na questão de
instrumento e aí se transformou nessa parceria que envolve criança, educação e
música. E no final do ano com
essa apresentação bonita dos

canarinhos nas escadarias e
que envolve toda a população
da cidade de Aracaju e o
pessoal do comércio aqui da
região, empresas e
funcionários”.
Mais celebração
Além da celebração do
Natal com o coral, a Acese

aproveitou a noite para
realizar a exposição da foto
do ex-presidente da Acese,
Alexandre Porto, e também
a entrega da Comenda Manoel Prado Vasconcelos, ao
reitor da Universidade Tirandentes (Unit), Jouberto
Uchôa de Mendonça.
DIVULGAÇÃO
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IPTU é constitucional e Prefeitura mantém cobrança

A

Fest Verão Sergipe
O Fest Verão Sergipe
promete movimentar
Aracaju
em
janeiro. Com
a
presença
de mais
de
30
atrações
nacionais, a festa
acontece entre os
dias 23 e 25 de
janeiro, na Arena de
Eventos, na Coroa
do Meio. Durante
três noites se
revezarão nos
palcos grandes
estrelas como
Ivete Sangalo,
Aviões do Forró,
W e s l e y
Safadão,
Capital Inicial e
Fernando &
Sorocaba. Uma atração à parte será o Camarote
AJU, que contará com boate climatizada, cyber
café, lounges e a presença de DJs nacionais e
celebridades. Esse ano, a festa também contará
com Camarote Backstage Open Bar e trio elétrico.
Outras informações e vendas na Central do Ticket,
no Shopping RioMar.

Make B. Palette de
Maquiagem para celular
Make e celular são alguns dos
itens indispensáveis na rotina
da mulher. Pensando nisso, O
Boticário trouxe, em edição
limitada, a Make B.Palette de
Maquiagem para celular. Em
formato de capa para celular
(modelos iPhone 5 e 5S), a
palette traz cores bastante
procuradas
pelas
consumidoras de Make B. são sombras champanhe,
prata, marrom e preta, além de
um duo blush labial na cor
Soft Malva, super versátil,
podendo ser aplicado nos
lábios e nas maçãs do rosto.
A Palette de Maquiagem para
celular Make B. custa R$ 99
e já está disponível, em edição
limitada, nas lojas, ecommerce e com as
revendedoras O Boticário.

Apartamento decorado
Escolher o apartamento ideal
não é tarefa fácil. Entre tantas
decisões, é preciso analisar
aspectos
como
valor,
localização, área de lazer,
metragem e aproveitamento
dos espaços. Tudo para
garantir uma conquista segura.
Pensando nisso, a construtora
Via Célere apostou no
planejamento do decorado do
Versatto Jardins, que permite
uma verdadeira sensação de já
estar no apartamento pronto.
Assinada pelas arquitetas
Maria
Hora
de
Lima
Vasconcelos e Flávia Oliveira
Góis Barreto, a decoração
aponta ao cliente as opções de
planta
disponíveis
no
empreendimento.
Réveillon na Cantina
A tão esperada noite de
réveillon se aproxima, e com ela
a vontade de reunir amigos e
família para desfrutar desta
ocasião com conforto, boa
gastronomia,
excelentes
serviços e segurança, de
preferência perto da natureza. A
Cantina D’Itália oferece uma
oportunidade única nesta data,
a reservas de mesas com
cardápio temático. Cercado
pela bela paisagem da Orla de
Atalaia, a casa disponibilizará
um cardápio com pratos
tradicionais, como pernil,
bacalhau, tender, saladas,
entradas e sobremesas. O
restaurante possui também
área kids para criançada.
Reserva na Cantina D’Itália, em
horário comercial.
Atlantic Blue
Com quase todos os lotes
vendidos, a JJ Construção e
Incoporação entregou aos
futuros moradores, na noite da
última sexta-feira (14), o
Condomínio Atlantic Blue.
Localizado na Aruanda, o
empreendimento é ideal para
quem quer morar na cidade,
mas com tranquilidade. O
projeto primoroso inclui uma

60% e os construídos 30%.
O desembargador votou
pelo nivelamento do percentual de 30% para todos os
imóveis, tese que prevaleceu
ao final do julgamento.
O desembargador Gilson
Félix apresentou voto divergente defendendo os argumentos do MPE e do PSB,
pela inconstitucionalidade da
lei em sua totalidade, alertando inclusive para a possibilidade do trabalhador ter o
imóvel penhorado por não
ter condições, no futuro, de
pagar o IPTU.
O desembargador Gilson
Félix fez um alerta para a alíquota progressiva, que culminará com um aumento de
algo em torno de 675% no
ano de 2022 e ainda fez um
paralelo entre a crise
econômica que proporciona
elevação na taxa de desemprego e desvalorização dos

imóveis. “O aumento é abrupto e desmedido, configura natureza confiscatória. Não se
pode cobrar imposto além da
capacidade do contribuinte”,
observou o desembargador.
No entendimento do MPE
e do PSB, o reajuste é inconstitucional por ferir os
princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da
tributação confiscatória, tese
que ilustrou o voto divergente
defendido pelo desembargador Gilson Félix. Recentemente, o Tribunal de Justiça,
conforme o desembargador,
derrubou o reajuste aplicado
pelo município de São Cristovão. Mas no caso de Aracaju, apenas os desembargadores Yolanda Guimarães e
Cezário Siqueira Neto acompanharam o raciocínio do
desembargador Gilson Félix.

VIDRAÇARIA CRISTALINA
Vidros, Molduras, Box Temperado, Balcões, Espelhos e
Vitrines
REVESTIMENTO FUMÊ E VIDROS BIZOTADOS
Grande Promoção de Espelho Cristal
Alta tecnologia em aplicação de revestimento fumê. Ele filtra
até 99% dos raios ultra-violeta, permitindo que os objetos
sejam danificados, proporcionando completa segurança e
privatizando o ambiente. Box temperado com o melhor
preço do mercado

Defensores públicos
A Associação dos Defensores
Públicos do Estado de Sergipe
– ADPESE, que tem a frente
como presidente Sérgio Barreto
de Morais, reuniu os seus
filiados, ativos e aposentados,
durante o tradicional encontro
de final de ano. Dessa vez a
confraternização aconteceu
com almoço na Churrascaria
Sal e Brasa, no último dia 11 de
dezembro. Na foto, os
defensores públicos Carolina
Brugni, Elber Batalha Filho,
Jesus Jairo Filho, Sérgio
Barreto, Leó Neto, Ermelino
Cerqueira, Almo Britto e Eric
Martins.
705 Aracaju
As noites na capital sergipana
não serão mais as mesmas.
Foi inaugurado no dia 10 de
dezembro último, o 705 Aracaju,
nova casa nortuna que promete
reunir muita gente bacana em
torno
de
boa
música,
gastronomia e diversão. A noite
de estréia foi marcada com
coquetel para convidados,
sendo na sequência aberta
para o público em geral com
shows da Classex Brothes e do
Club Jazz com Wanessa Goes.
Pilotado por Eduardo Gama e
Mário Eugênio, o 705 fica
localizada na Avenida Tancredo
Neves, no Inácio Barbosa.
Super bacana!

Prefeitura de Ara
caju está autoriza
da, pelo Poder Judiciário, a reajustar em 30%
o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o exercício de 2016. Por maioria,
os desembargadores do Tribunal de Justiça de Sergipe
não acataram o pedido do
Ministério Público Estadual e
do Partido Socialista
Brasileiro (PSB) em ação
direta de inconstitucionalidade
pela suspensão dos efeitos da
lei que ajusta a planta de valores de imóveis para efeito de
cálculo do IPTU.
O desembargador Alberto
Romeu Gouveia, relator do
processo, entende que de inconstitucionalidade há apenas
o percentual diferenciado
aplicado para os terrenos sem
construção e os já construídos. Pela lei, os terrenos baldios sofreriam reajuste de até

FAÇA-NOS UMA VISITA E COMPROVE
O QUE ESTAMOS ANUNCIANDO

CARVALHO
FONES: 3259-1159 – 9977-4899 – 8846-6065
Avenida José Sampaio, 702 – Conjunto Costa e Silva – Aracaju – Sergipe –
email: vidraçariacristalina@hotmail.com
A UNIÃO FAZ A FORÇA. JUNTOS VENCEREMOS
completa área de lazer e total
segurança, atendendo toda a
família.
CAU/SE
Os organizadores do III
Seminário de Arquitetura e
Urbanismo
de
Sergipe
comemoram o sucesso do
evento, realizado nos dias 9 e
10 de dezembro. Bastante
prestigiado, o Seminário
aconteceu no Quality Hotel, com
eixo
temático
“Ética
Profissional”,
abordando
discussões voltadas para
arquitetura no Brasil.
Suites nupciais
Com
um
coquetel
comemorativo, e gastronomia
assinada pelo renomado chef
marcelo Britto (leia-se Sollo
Restaurante), os empresários
Fábio
e
Grazi
Libório
apresentaram as novas suites
nupciais do Aruanã Eco Praia
Hotel, na última terça-feira, 15
de dezembro. Decoradas pelo
talentoso arquiteto Thiago
Moura, as suites oferecem
conforto,
charme
e
exclusividade para que os

récem
casados
passem
momentos inesquecíveis. Vale
destacar que o Aruanã Eco
Praia Hotel possui um
belissimo projeto arquitetônico,
além de uma vista incrível para
o mar. A noite festiva reuniu
clientes,
parceiros
e
formadores de opinião. Eu
estive lá, e adorei tudo!
Sustentabilidade
O Projeto Jogando Limpo com
o
Mangue,
ação
socioambiental promovida pelo
RioMar Shopping com o apoio
do Grupo JCPM, foi um dos
projetos escolhidos, em nível
nacional, para concorrer ao
Prêmio Newton Rique de
Sustentabilidade. A premiação
é promovida pela Associação
Brasileira de Shoppings
Centers e tem por objetivo
reconhecer e incentivar os
shoppings que se propõem a
pensar e gerar conhecimento
sobre o tema, difundindo novas
ideias junto à comunidade e à
sociedade em geral.

O defensor público geral,
Jesus Jairo Lacerda e o
membro do Conselho
Superior, Leó Neto
prestigiaram a posse do
presidente do Tribunal de
Contas do Estado, Clóvis
Barbosa. No registro, os
membros da Defensoria
Pública com o empossado
e os conselheiros Carlos
Pinna e Luiz Augusto
Carvalho.

Atendimento:
DIAS E HORÁRIOS DOS MÉDICOS
DR. AGNALDO CELESTINO: CLÍNICO
GERAL, GINECOLOGISTA E MÉDICO DO
TRABALHO
6ª-FEIRA ÀS 16 HORAS
DRª DAYANE CAVALCANTE: PSICÓLOGA
4ª-FEIRA ÀS 10 HORAS
DRª VIRGÍNIA MONTEIRO: PSICÓLOGA
5ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17 HORAS

DRª LUCIANA: PEDIATRA E CLÍNICA GERAL
2ª-FEIRA ÀS 14 HORAS E SEXTA-FEIRA ÀS
13H3OMINUTOS
DENTISTAS
DR. NELSONERON
2ª, 3ª, 5ª, E 6ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17H30MIN.
DR. RICARDO MILET
2ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
4ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
5ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
6ª-FEIRA DAS ÀS 12H.

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

O escrivão da Polícia
Federal,
Agnaldo
Bandeira, comemorou
idade nova no dia 15 ao
lado da amada esposa,
Silvia Matos e das filhas
Sthefani e Andressa.
Parabéns recheados de
muita
saúde,
paz,
sucessos e felicidades. No
registro, momentos de
relax com a família em
Maragogi.

Ana Paula Araújo, Lorena
Pauferro e Alessandra Gravatá estão
a mil com os preparativos para o
Picnic Chic. A segunda edição do
evento promete ainda mais
recreação, brincadeiras lúdicas e
comidinhas deliciosas em uma tarde
diferente para a criançada. Tudo em
contato com a natureza. O evento
acontece nessa sexta-feira (18), a
partir das 15h, no Parque da
Sementeira. Outra informações, ligue
(79) 99191-4440 ou 99862-8553.

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE (FTIESE)
Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

Além de Carnes e Frangos
estamos também com
Variedades de Pescados.
Avenida Edézio Vieira de Melo, 1267 – Pereira

Lobo – Fone: (79) 3214-2776

MIRIAM
CENTRO DE BELEZA
PODOLOGIA
DEPILAÇÃO
LIMPEZA DE PELE
MASSAGENS
SOBRANCELHA
DEFINITIV
A E DE
DEFINITIVA
RENA

Salão de Beleza
MM

PROMOÇÃO:
DE 2ª A 5ª –
ESCOVA + PÉ E
MÃO: R$ 20,00.
ATENDEMOS
DOMINGOS E
FERIADOS

Rua Nossa Senhora das Dores, 121
Bairro Cirurgia Tel:(79) 9944-1362/3213-7608
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Stop Car está com promoção do Amigo indica em parceria com
Site Yago Cairu. No ato da matricula, confirme nossa amizade e
ganhe 10% de desconto. Amigo indica + Site Yago Cairu.
Endereço: Travessa 31 de Março - n° 29 Coj. JK
tel: 3041-3162

Reveillon Ocean new 2016
O Reveillon Ocean Hotel Aracaju (antigo Hotel
BelloMar), localizado em frente aos Arcos da Orla
de Atalaia, ira proporcionar o sistema Open Bar
ate as 4h da manhã, Buffet de frios entre outras
surpresas.
Nas atrações, a abertura será comandada pelo
DJ Pipo, a cantora Ronise Ramos comandará
uma Banda com um som super bacana e muita
musica eletrônica com o DJ Ruy Tabuth.
As vendas já estão disponíveis no local do evento
e online pelo site www.sympla.com.br.
Maiores informações na pagina da New Eventos
no facebook ou pelo contato (79) 99102-3738.
Imperdível!!!

Réveillon Allure
Realizado em uma mega-estrutura de mais de 20.292 m2 no coração
da Jatiúca, em pleno burburinho do tradicional espetáculo da
queima de fogos de artifício de Maceió, o Réveillon Allure entra
com força no calendário nacional com shows exclusivos como o
da banda Aviões do Forró, Henrique e Juliano, Cheiro de Amor e
Dorgival Dantas que animarão os mais de 10.000 mil VIPs na
confortável estrutura de mesas, lounges, palcos e tenda eletrônica,
tudo em meio a um espetáculo lúdico de som e luzes que inclui
atrações surpresas – como um super espaço Allure & Beleza, com
direito a massagem relaxante, salão de beleza e esmalteria. Os
convidados contarão com o sistema all inclusive de alimentação
e bebidas, com direito ao serviço do renomado buffet da chef
Tatiana Brasil e marcas premium de whisky, champagne, vodka,
cerveja, refrigerantes e energéticos.

Allure com DJ Zé Peixe na tenda eletrônica

Baile da Preta Amanhã no Mansion
Fãs da cantora Preta Gil já podem agendar o show ‘Baile
da Preta’ em Aracaju. A carioca, batizada de baiana, conhecida
pela irreverência e pelo bom humor, vai se apresentar
no Mansion Eventos, acontece amanhã dia 19 de dezembro
(sábado), a partir das 21 horas. No repertório do ‘Baile da Preta’
estão incluídos os sucessos “Sou Como Sou”, “Tá Fácil”, “Relax”, “Meu Corpo quer Você” e “Sinais de Fogo”. O público
pode esperar um show eclético, do jeito que a cantora gosta,
com sucessos próprios e músicas famosas de outros artistas. O
repertório terá de tudo: pop, rock, forró, pagode, samba, funk e
muito mais. A banda On the Rox, o Dj Gustavo Gouveia (SSA)
e a cantora Érica Sá (AJU) completam o line up.
Os ingressos estão sendo vendidos na Colcci (Shopping
Riomar), Chilli Beans (Shopping Jardins) e Brother´s Club.
A pista custa R$ 60 e o camarote open bar R$ 150.

Em sua primeira edição, o Réveillon Allure irá homenagear
o artista Henrique Faezy, mais conhecido como DJ Peixe,
que esse ano completa 20 edições em festas de virada de
ano em Alagoas. E para adiantar um pouquinho do que
está preparando, Peixe avisa: “Vou montar um super clube
com toda tecnologia de som, luz, vídeo e efeitos especiais,
para o público”.

O modelo e aspirante de ator Francisco Carlos, o Chicão no
Projac na Rede Globo no Rio de Janeiro. realizando
trabalhos de figuração nas novelas Malhação e Regra do
Jogo. Parabéns!!!

Perder.Jamais!!!

Venda Direta Chlorophylla:
um incentivo à criação do próprio negócio
Marca reconhecida nacionalmente, a Chlorophylla está
oferecendo condições imperdíveis para quem deseja
comercializar seus produtos através da venda direta. Para ser
uma revendedora da marca é necessário fazer o cadastro no
site www.ganhemaiscomchlorophylla.com.br ou pelo telefone
(81) 3037.6365. Além disso, quem participa ganha brindes e
prêmios. O canal de vendas diretas é uma das formas de
comercialização da Chlorophylla, que investe também nas
franquias e no e-commerce. Além da venda direta, a
Chlorophylla planeja abrir 200 novas franquias no Nordeste até
2020.

Beleza em alta
As empresárias Mari Alves, Rose e Adriana
Evangelista estão se destacando no ramo da
beleza. O trio compõe a equipe que lidera o
espaço de beleza Rose’t Marie, que está fazendo
a cabeça - e o corpo inteiro - da mulherada. No
espaço o cliente encontra esteticistas graduadas
e profissionais de cabelo especializados. Para dar
uma conferida no trabalho, acesse as redes sociais
@roset.marie no instagram e facebook.com/
rosetmarie
Para marcar um horário é só ligar (79) 32145815
Eu recomendo!!!

Diagnóstico eficiente
O Hapvida Saúde adquiriu novos tubos de coleta com
tecnologia de ponta para tornar os diagnósticos ainda mais
eficientes nos exames laboratoriais. Os tubos de urocultura
irão substituir os coletores convencionais, garantindo melhor
conservação das amostras, mesmo em temperatura
ambiente, inibindo culturas de bactérias que podem
comprometer os resultados dos exames. A rede Hapvida é
a única no estado de Sergipe em condições de garantir esta
qualidade de diagnóstico.
Frase da semana: “Não há ninguém, mesmo sem cultura,
que não se torne poeta

Um click da modelo Amanda Sobreira para as lentes do
Nick Saiker, com mak and hair de Uedja Carvalho, moda
de Samantha Urban e produção da Mega Aju.

: “Não há ninguém, mesmo sem cultura, que não se torne poeta quando o Amor toma conta dele”. Platão

GAZETA HOJE - SOCIEDADE -

Arquive:

Adote:
* Animal print e
estampas étnicas
* Bordados, muitos
tecidos artesanais,
mistura de tecidos e
relevos
* Silhueta de cintura alta
e marcada em vestidos,
calças e saias amplas
*Estampa floral para os
Homens
*Sandálias rasteira em
couro rústicos para eles

Íntimo & Pessoal:

#Ligar a cobrar
para pessoas sem
intimidades
#Usar perfumes
marcantes pela
manhã
#Levar crianças
em ambientes
noturnos
#Reutilizar
produtos
descartáveis
#Fazer refeições e
falar ao telefone ao
mesmo tempo

Com Ledinaldo Almeidha
Jornalista, Radialista e Publicitário.
Se o mundo acabasse amanhã, minha prioridade seria:
Estar bem espiritualmente
com a certeza de que cumpri
bem meu personagem na
Terra, de acordo com as
combinações e desejos do
meu Deus. Aqui somos
apenas um personagem no
universo infinito de Deus.
A cada personagem bem
cumprido ganhamos forças
da sabedoria para um dia não
aportar mais neste planeta
de expiações e de valores
tão primitivos para as
grandes almas.
Sexo fora do relacionamento pra mim:
Quando estou me relacionando intimamente e amorosamente, sou
fiel, sempre fui fiel. Traição não é legal, não curto sociedade de
corpo e coração. Se já me traíram, o pior ficou pra quem traiu, eu
fiquei com a consciência limpa. Agora como estou solteiro, tudo
posso, sou único responsável pelos meus atos e meu corpo. Sexo
com responsabilidade e segurança faz bem a saúde física, a pele, é
uma motivação prazerosa.

Arco-iris dentro de casa
Imagine que um um jovem gay, bem resolvido em sua
orientação sexual, tem sido cobrado regras e condutas de
comportamento por parte de seu pai. Um homem machista,
que sempre passa a imagem de perfeita conduta. Até ai tudo
bem, só que o seu filho utiliza um aplicativo , o Scruff que
identifica possíveis e futuros parceiros, quando esta perto
fisicamente e este aplicativo identificou nada mais que o seu
paizão. Resumo da opera, o pai esta também utilizando do
aplicativo amoroso.
Com essa só pedindo um sinal de hi fi na região
das farolandia bem próximo a Unit.!!!

Miss Sergipe Globo Internacional 2016
A beleza clássica da nossa Miss Sergipe Globo
Internacional 2016, Stella Andrade, será coroada em
janeiro próximo, sob a batuta do expert em misses, o
Jornalista e apresentador de Tv, Luis Mendonça
Barreto.A nossa Stella irá representar o nosso estado no
Concurso Miss Brasil Globo Internacional, que
acontecerá no dia 16 de maio de 2016, no Hotel
Nacional em Brasília no Distrito Federal.
Vamos engrossar o coro da torcida a partir de agora,
e com certeza a nossa representante fara bonito no
Certame.
Parabéns e boa sorte!!!

Dermo Essence especializada em estética
Para você que gosta de esta em dia com a sua saúde, beleza e bem
estar, chegou em Aracaju a mais completa Clinica de Beleza e
tratamentos estéticos, a Dermo Essence, das empresárias
Cristiane Alves e Nalva Sarmento. Lá você encontra os principais
serviços essenciais para deixar a saúde e imagem em dia, tais como:
Tratamentos Faciais, Limpeza de Pele, Radiofrequência, Led ,
Peelings Químicos Peeling de diamante, Entre outros. Os
Tratamentos Corporais, Tratamento de gordura localizada
(celulite, flacidez), Terapias alternativas, Spa de mãos e pés
,Depilação (linha, cera e máquina) , Design de sobrancelha (Henna
ou tintura) e Banho de lua. Acupuntura (geral, auricular e
estética), Nutricionista, Biomedicina estética avançada, Botox,
Preenchimento, Aplicações de enzimas Entre outros.
Tratamentos Masculinos, Botox, Limpeza de pele, Tratamento de
Cicatriz de Acne, Acompanhamento Nutricional, Tratamento de
Sudorese excessivo, Massagem Relaxante, terapia c/ pedras
quentes, ceratose folicular e depilação.
Fique em dia com a sua saúde e beleza, marque a sua hora e passe
na Dermo Essence.
Dermo Essence Especializada em Estética
Rua Pedro Paes Mendonça, 42 Bairro Suíssa
(Atrás do Mc Donalds, Hermes Fontes)
Fone: (79) 3244-9547
Aracaju (SE)

PÁGINA 8A

19 A 26 DE DEZEMBRO 2015

A Loja My Closet em breve aterrissa na 13 de julho
A empresária e modette Sabrina Bulcão Hagenbeck
comemora o sucesso da sua futura loja My Closet na
ultima edição do OutLess de Grace Franco.A Loja My
Closet esta preste a ser inaugurada no bairro da moda
aracajuana, 13 de julho, mas para você mulher que gosta
de ficar antenada com a moda, esta em perfeito
funcionamento nas redes sociais.
Na My Closet tem a exclusividades das suntuosas
grifes, Hot Miami Styles e Posh Shop
Loja My Closet
Redes Sociais: @Myclosetaju
(79) 9 9123 7857
Parabéns a Sabrina, pelo empenho, pesquisa e
garimpagens na moda sergipana.!!!

Dinheiro, sorte ou oportunidade:
Dinheiro não traz felicidade, mas traz tanta tranquilidade que às
vezes se confunde com felicidade. Sorte é o dedo de Deus quando
ele vê que podemos ser melhores como pessoa com o que ele
presenteia. Oportunidade é quando estamos prontos para uma nova
empreitada.
Meu elixir de saúde é...
Ser um cara correto nos princípios de Deus; ter uma alimentação
equilibrada com pouco sal, açúcar e gordura; malhar para dar ao
corpo um aquecimento legal para que ele tenha um bom desempenho
em tudo.
Santo, imagem ou fé?
Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a
piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine.
Imagem é uma muleta da fé, às vezes é necessária para firmarmos
uma boa sintonia de pensamento. Fé, só raciocinada, porque do
contrário, ela é capenga.
Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta?
Antigamente se dizia que “mais vale um amigo na praça do que
dinheiro na caixa”, mas nos dias atuais com a crise da Verdade,
amigos verdadeiros são raríssimos. Infelizmente hoje temos
pouquíssimos amigos se não tivermos uma conta bancária razoável.
Diante da superficialmente que assola a alma de muitos seres
humanos, infelizmente valemos pelo que temos, e não pelo que
somos.
Doce, salgado, azedo ou amargo?
Há gosto para tudo. Para mim nada muito doce nem salgado. Azedo
e amargo, jamais.
Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como testemunha
de uma vida bem vivida?
Sou artista das palavras através da Poesia e da Música que produzo,
portanto amo o belo, o estético também. Se a Medicina oferece
condições de prolongarmos a beleza estética, por que não usar
seus recursos plásticos? As marcas do tempo só na minha mente.
Amor, paixão ou puro sexo?
Prefiro um amor apaixonado e com muito tesão e sexo.

O blogueiro
e modelo Yago
Cairu anuncia seu
novo material para
temporada 2016. O
mesmo que hoje
comanda sua mais
nova empresa de
produções
em
eventos e moda,
publicou nas suas
redes sociais e
chamou a atenção
dos
seus
seguidores.
V a m o s
acompanhar as
p r ó x i m a s
novidades desse
mais
novo
empreendedor.
A c e s s e
www.yagocairu.com.br
Sucesso!!!

“Seja fiel nas pequenas coisas porque é nelas que mora a sua força”. Madre Teresa de Calcutá

