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Em breve uma

 Nova Escola
Primeiro aninho de
Augusto Hagenbeck,

APROVADO

Dependentes de segurados do
IpeSaúde agora vão pagar taxa
O Projeto enviado pelo Executivo gerou polêmica entre os deputados na Assembleia e criou muita discussão

Por onze votos a oito, deputados estaduais aprovaram um Projeto de Lei, de autoria do Executivo Estadual, que prevê cobrança de uma taxa para os dependentes dos segurados do
Instituto de Previdência do Estado de Sergipe (IpeSaúde). A matéria causou polêmica entre os parlamentares, mas foi aprovado com uma  margem de três voto. A oposição, como é a minoria
na Casa, perdeu. Sindicalistas se fizeram presentes na sessão, porém, não conseguiram mudar a opinião dos representantes do povo. (Página 4A)

IMPEACHMENT

Câmara vota neste
domingo o Impeachment
da Presidente da
República, Dilma
Roussef(PT)

(Mais política na Página 5)

Proprietários
de transporte
escolar
querem usar
a faixa
exclusiva dos
ônibus (Página 6)
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Mentiras que levaram o
País ao caos
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Mentiras que levaram o País ao caos

Diz um ditado popular que
mentiras têm pernas curtas, já
outro pensamento oriental
fala que mentiras nem perna
têm. Isso significa dizer que
um dia, a verdade aparece
para desfazer do engano. É
isso mesmo que está aconte-
cendo com o Brasil, sua ex-
celência presidente da
República, Dilma Roussef
(PT), disse, ao final do seu
primeiro mandato e então
candidata a reeleição, que a
Nação estava tranquila, como

diz um cantor de rep: “tá tran-
quilo, tá favorável”.

Esse engodo dito por várias
vezes em campanha trouxe
aos brasileiros uma confiança
tal, que levou a presidente ao
seu segundo mandato. Como
se não bastasse suas menti-
ras, assim que foi vitoriosa nas
urnas, nem sequer esquentou
a cadeira, aumentou logo a
gasolina, energia e a inflação
disparou.

De lá pra cá, os brasileiros
passam por dificuldades em

seus negócios, no seu lar, no
trabalho, enfim em todas as
áreas da vida humana. Uma
crise sem precedentes chegou
ao Brasil e “quebrou as per-
nas dos brasileiros”. Desde a
entrada do PT no Governo
que o povo sofre, ainda que
digam que a classe pobre saiu
da pobreza e o povo teve
poder de compra. Mas uma
vez, tudo mentira, porque a
situação é calamitosa.

Para comprovar tudo isso,
é só o povo parar para pen-

sar sobre a economia do país,
indo ao supermercado, fei-
ras livres e comparar de uma
semana para outra os preços
praticados. Porém, a solução
está no próprio povo. Indo
para as ruas e protestando.
Fazendo com que seus
representantes no Congres-
so sigam a voz dos
brasileiros, que hoje rejeita a
presidente em mais de 80%.
Vamos todos torcer e agir
por uma Pátria Amada
descente.

IRPF 2016: Algumas mudanças para fazer a declaração

Cristiano Batista dos Santos*

Em 1º de março, os contri-
buintes começaram a entre-
gar à Receita Federal as
declarações do Imposto de
Renda de Pessoa Física –
IRPF referentes aos rendi-
mentos obtidos em 2015. O
prazo final de entrega será em
29 de abril.

Neste ano, teremos algu-
mas novidades, como por
exemplo, a obrigatoriedade
de informar o CPF dos de-
pendentes e alimentados aci-
ma de 14 anos, e ainda a
exigência do CPF de clientes
atendidos por profissionais
das áreas de Saúde, Odon-
tologia e Advocacia. A Re-
ceita Federal espera receber
28,5 milhões de declarações
do IRPF neste ano (27,9 mil-
hões em 2015).

Pelas regras já conhecidas,
terão de declarar em 2016 os
contribuintes que terão ren-
da tributável (salários,
aposentadorias, alugues etc)
acima de R$ 28.123,91 em
2015. A tabela para calcular
o IRPF em 2016 também já
conhecida, diz que: ganhos
até R$ 22.499,13 estão isen-
tos. Assim, os contribuintes
que ganharam acima desse
valor e até R$ 28.123,91 não
terão, em principio, de
declarar.

Entretanto, caso esses con-
tribuintes tenham tido re-
tenção na fonte durante 2015
ou pagaram o Carnê-Leão
(casos dos autônomos), terão
de declarar para receber de
volta o que pagaram a mais.

Também já é sabido os va-
lores das principais deduções
permitidas pela Receita
Federal: R$ 3.561,50 para
despesas com educação por
contribuinte ou dependente e
R$ 2.275,08 por depen-
dente.

As despesas com saúde,
com pensão alimentícia judi-
cial e com a contribuição ao
INSS não tem limite. Já as
com previdência privada e
Fapi estão limitadas a 12%
da renda bruta anual
tributável. O valor da
dedução a ser usada pelo
empregador que tem empre-
gado doméstico registrado
será de, no máximo, R$
1.182,20.

A Receita Federal trabalha
com dois valores para definir
o valor de isenção e o que
obriga alguém a declarar. O
primeiro corresponde à soma
dos limites mensais de
isenção.

Em 2015, houve dois
limites de isenção: R$
1.787,77 de janeiro a março
e R$ 1.903,98 de abril a
dezembro. Feitas as contas,

serão R$ 5.363,31 e R$
17.135,82, respectivamente.
A soma dá R$ 22.499,13. O
segundo valor (que obriga al-
guém a declarar) é conse-
quência do primeiro. Para
chegar aos R$ 28.123,91 bas-
ta aplicar, de forma inversa,
sobre o limite de isenção, o
desconto-padrão de 20%
(dedução permitida em
substituição aos abatimentos
legais, sem necessidade de
comprovação). Assim, 20%
de R$ 28.123,91 são R$
5.624,78 e feita à dedução,
obtém-se R$ 22.499,13. En-
tão, podemos afirmar que
quem ganhou até R$
28.123,91 em 2015 não pa-
gará IRPF ao declarar neste
ano. Se houve retenção na
fonte para uma renda de até
R$ 28.123,91, tudo o que foi
retido será restituído ao con-
tribuinte.

O contribuinte que optar por
fazer a declaração no modelo
simplificado poderá usar o
desconto-padrão de 20%
limitado a R$ 16.754,34. Esse
valor corresponde aos abati-
mentos que não precisam ser
comprovados. A muita míni-
ma para quem entregar a
declaração com atraso será
de R$ 165,74, ou 1% sobre
o imposto devido, ainda que
integralmente pago. A muita
máxima é de 20%. A muita de

R$ 165,74 é cobrada mes-
mo no caso de declaração
não apresentar imposto
devido.

Pois bem, ao mesmo tem-
po em que é uma época de
gastos, pode ser também
tempo de ganhar um dinheiro
extra. Isso, porque muita
gente oferece serviços de
declaração de imposto de
renda. Para realizar os
serviços, os profissionais co-
bram de R$ 100 a R$ 300,
em média por declaração.
Para maiores informações de
segunda a sexta feira, das 9
às 18 horas, com Cristiano
Batista dos Santos, no Es-
critório Virtual da Capital
Social – Consultoria &
Negócios, através do fone/
contato (79) 9-96767776 e/
ou e-mail:
jornalistacristiano@gmail.com.

*Cristiano Batista dos San-
tos. Consultor em desen-
volvimento profissional e
gerencial; Jornalista;
Contabilista; Sócio adminis-
trador da Capital Social –
Consultoria & Negócios;
Diretor nacional da União
Sindical dos Trabalhadores;
Conselheiro do Conselho
Estadual de Emprego e Ren-
da de Sergipe; Membro do
Fórum Estadual da Econo-
mia Solidária de Sergipe e
colunista no Portal Recanto
das Letras.

O Dia Seguinte

Qual o rumo que o Brasil irá tomar no dia seguinte ao impeachment
ou não da presidente Dilma Roussef. Para aqueles que são contra o
impeachment e o consideram golpe devem levar em conta que um
novo governo pode criar um clima favorável e melhorar em médio
prazo as condições econômicas do país. E isso lhe garantiria legitimi-
dade. Mas não esquecer que terá o PMDB na sua ‘cola’ para tentar
engessar o governo, como o fez, mesmo fazendo parte da base aliada.
E para os que são a favor, segundo analistas políticos, se Dilma vier a
ser deposta isso não é garantia de um futuro melhor para o Brasil. As
chances de o Brasil ficar pior são consideráveis e não deveriam ser
desprezadas, sem contar que Temer como presidente nomeará um min-
istro da Justiça que, com certeza acalmará o MPF e a PF e a Lava Jato
deixa o noticiário como se nunca tivesse acontecido e os nomes do
restante da corja não sairão nos noticiários. Diante desse quadro,
extremamente preocupante, na verdade, o mais sensato, se houvesse
tempo, seria o diálogo. Pensar mais no país e deixar os interesses
pessoais em um plano bem distante.

Positivo

O blogueiro Renato Rovai ima-
gina um cenário positivo, caso
haja o impeachment: O vice-pres-
idente Michel Temer assume em
meio a grandes turbulências, com
manifestações de rua denunci-
ando o golpe e algumas greves e
ocupações, mas consegue com
apoio midiático e uma base forte
no Congresso, dar um rumo lib-
eral para o governo, o que reati-
va a economia e dá fôlego para o
país construir uma agenda onde
a privatização de algumas empre-
sas públicas permite fazer caixa
e melhorar as contas públicas.
Mesmo assim o país se arrasta
na economia e as ruas per-
manecem em pé de guerra.

Parcialidade

Um debate relevante entre
analistas políticos e jornalistas na
TV Brasil na noite de domingo, 3
de abril, falava sobre o monopólio
da mídia, a  rede Globo e a revista
Veja foram alvo em questão.. Eles
falaram da parcialidade do edito-
rial dos dois meios de comuni-
cação sobre esse momento políti-
co. De acordo com eles, tanto o
jornal quanto a revista veiculam
matérias que falam negativamente
do governo, enquanto outras são
mostradas timidamente. A Globo,
segundo eles, é escancarada-
mente oposição, o que é ruim,
porque o espaço deve ser  dado
a todos com as mesmas pro-
porções. Falaram ainda que a mí-
dia tem que estar  à serviço do
povo e não de grupos.

Legalidade

O momento que o Brasil está passando é de extrema preocupação,
não pelo impeachment em si, mas sua consequência, visto que não há
unanimidade dos juristas quanto a sua legalidade e muito menos por
uma expressiva parte da população, isto demonstrado através das
manifestações, não em defesa da presidente Dilma Roussef, mas em
defesa da legalidade e da democracia.

 Alguns justificam o impeachment porque é contra a política
econômica do governo, a forma como são escolhidos seus ministros
e as pedaladas fiscais costumeiramente praticadas por políticos que
hoje são a favor do impeachment. Quem é contra o impeachment acha
que essa é a forma que a oposição encontrou para chegar a Presidência
da República desrespeitando o voto popular.

Mais impeachment

Há alguns dias, o ex-governa-
dor do Ceará e ex-ministro Ciro
Gomes fez duras críticas ao pres-
idente da Câmara dos Deputa-
dos, Eduardo Cunha, e ao ex-vice-
presidente Michel Temer, a quem
classificou como “capitão do
golpe” contra a presidente Dilma
Rousseff. Ciro disse ainda que se
Temer assumir ele vai entrar com
pedido de impeachment. Quanto
ao Eduardo Cunha, disse que ja-
mais poderia ter sido eleito. Ciro
contou que já havia denunciado
Cunha antes, o chamando de
“ladrão” na Câmara, e foi proces-
sado por isso. Contou que Cun-
ha viu nessa possibilidade de
derrubar o governo a chance de
salvar o mandato dele”. “Se não
fosse a tragédia, eu diria ‘bem
feito’. “Cansei de dizer pro Lula,
pra Dilma, pros meus compan-
heiros, que não é responsável
colocar o PMDB na linha de suc-
essão”. Finalizou Ciro.

Golpe

Com o intuito de conquistar cli-
entes, as operadoras de cartões
de crédito oferecem vantagens,
principalmente as que suas con-
correntes não têm. Mas, no meio
dessas vantagens, pode está es-
condido um golpe. Um desses
serviços oferecidos é a não co-
brança da anuidade, desde que o
cliente faça uma compra de
qualquer valor todos os meses
para não gerar a cobrança da
anuidade. Até aí tudo bem. Só
que, depois de dois, três meses,
elas mandam um comunicado lhe
informando que a partir de tal
data, você tem que consumir men-
sal mente R$ 100,00, se não você
será obrigado pagar a anuidade.
É golpe ou não?. Por que não in-
formar que aquele ‘benefício só
valeria até determinado tempo e
deixar que o consumidor decida
se aceita os termos ou não?.

Auxílio
Ministério Publico do Estado, aprovou na semana passada o paga-

mento retroativo do auxílio-moradia a todos os promotores e procura-
dores de justiça do MPE, confrontando, não só o Conselho Nacional
do Ministério Publico, o CNMP, como também uma população que
está cheia de tantas imoralidades e desmando com o dinheiro do povo.
A medida aprovada pelo MPE desrespeita a Resolução n° 11/2014 do
CNMP, além de violar os princípios legais, morais e de razoabilidade.
O conselheiro Walter Agra justifica também que o pagamento do ret-
roativo gera um receio de, no mínimo, irreparável, ao levar em consid-
eração a crise financeira que o Brasil enfrente, atualmente.

Análise

O ex presidente do Supremo
Tribunal Federal, STF, Carlos
Ayres de Britto, disse que é pre-
visível que o STF seja instado a
intervir no rumoroso processo de
impeachment, pois para ele, não
existem elementos suficientes
para dizer se o processo tem de
ser abortado.

 Ayres afirmou que para se hav-
er impeachment, é necessário que
se tenha três zonas de certeza.
Seriam elas: os casos de absolu-
ta certeza de que houve crimes
de responsabilidade, os casos de
está patente que isso não ocor-
reu, e a terceira, é a que ele chamou
de zona de certeza nublada.

Filmes políticos

 O Cine Mais UFS durante as
terças-feiras está exibindo filmes
nacionais de cunho político para
debater a democracia no país.
Esses filmes políticos vieram no
momento em que o país está
vivenciando uma crise política
profunda e filme como  “Jango”,
o primeiro a ser  exibido e “Bicho
de Sete Cabeças” vieram para
contribuir para o debate refaz a
trajetória política de João Goulart,
o 24° presidente brasileiro, que
foi deposto por um golpe militar
nas primeiras horas de 1º de abril
de 1964. Nascimento e Wagner
Tiso.
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Cláudio Messias

ESTUDO DA CABALA Fone:
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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!

Vale o que está escrito
Robson Viana: PEN dialoga com as lideranças políticas

Responsável pela organização da maior festa cultural de Sergipe e
uma das maiores do Brasil, o Rasgadinho, o ex-vereador por Aracaju e
deputado estadual Robson Viana, agora no Partido Ecológico Nacio-
nal (PEN), garante que dialoga com as lideranças políticas diversas,
sem discriminação, desde que queiram conversar sobre projetos políti-
cos-administrativos para Aracaju e os demais municípios, aonde a
sigla está organizada em diretórios municipais.

Indagado se a mudança do PMDB para o PEN, teve como objetivo
uma candidatura à Prefeitura de Aracaju ou por não ter mais espaço
no PMDB, Robson Viana diz que a saída do PMDB não tem relação a
questão da eleição municipal de Aracaju.

Nós conversamos com o governador Jackson Barreto, PMDB, so-
bre a desfiliação e mostrei que fizemos toda reestruturação do PEN e
estava no momento de mudança, quando abriu a “janela” para troca
de sigla e já havia um compromisso com a direção nacional de que
iríamos trocar de partido, caso a legislação permitisse.

Fazendo parte da direção estadual de Sergipe do PEN, Viana diz que
as eleições municipais ainda estão muito confusas, por causa das
tratativas e no mês de junho haverá uma visibilidade melhor do
cenário político de Aracaju e demais municípios.

A questão da candidatura dele na sucessão do engenheiro civil
João Alves Filho, DEM, Robson vê como resultado de muitas nego-
ciações e só o futuro vai dizer se é ou não é.

O Brasil tem hoje dois partidos voltados para a solução dos proble-
mas do meio ambiente: PEN e Partido Verde (PV). Robson avalia que
pode haver uma boa parceria, porque existem propostas semelhantes
e vai conversar com representantes da sigla.

O PEN está organizado em quase 70 dos 75 diretórios, o que é um
avanço significativo para uma sigla com apenas três anos.

Esta organização do PEN deve-se a um trabalho árduo e muitos

estão dispostos a colocar-se à disposição do partido e aliados para
disputa nas urnas e este ano e em 2018. Trazemos uma mensagem
nova, para a política sergipana, garante Robson Viana.

O deputado diz que o partido está aberto e é o momento de dialogar
e a partir de agora tem conversar e é essencial ouvir os filiados, sobre-
tudos, os que serão candidatos, para saber qual é o melhor encamin-
hamento e haverá tempo para dialogar e ouvir, sobre o melhor camin-
ho a seguir.

Robson diz que vai conversar com o governador Jackson Barreto
de Lima, PMDB, e o prefeito João Alves Filho, ressaltando que alguns
filiados do PEN mantêm boas relações com João, mas devemos ouvir
todos, para que possamos concluir o melhor caminho.

Dentro do leque políticos há de se convir que cada município tem a
sua realidade, portanto, não há obstáculo para o PEN se coligar em um
município com o PMDB e noutro ser adversário dos peemedebistas.

Isto vai acontecer com diversos partidos. É bom lembrar que o PEN
tem um alinhamento muito forte com o Governo do Estado.

Robson revela que no final de março teve uma conversa com o
governador Jackson Barreto sobre as eleições, uma  vez que o PEN
terá candidatos a prefeito e vice e vai negociar propostas políticas
com outras siglas.

O PEN continua apoiando as propostas de Jackson Barreto na As-
sembleia Legislativa, mas trilha caminhos próprios, como forma de se
fortalecer e ser uma das principais forças políticas partidárias do Esta-
do, onde seus filiados trabalham para a consolidação nas 75 cidades,
buscando eleger parlamentares e executivos ou aliando-se aos outros
partidos com o objetivo de mudar o cenário socioeconômico sergipa-
no, sempre com o norte de que é possível desenvolver com sustent-
abilidade, garantindo o bem-estar da população.

José Carlos Machado

JOÃO CONTRA TODOS
O que se comenta nos basti-

dores é que o prefeito João Alves
Filho, DEM, está disposto a en-
frentar um leque de candidatos
que querem lhe tirar a rapadura.
Enquanto isso, muitos políticos
estão doidos para ser o vice da
chapa, sonhando com uma can-
didatura do engenheiro ao Gov-
erno do Estado ou Senado, o que
o obrigaria a deixar o cargo e pas-
sar a faixa para o vice. Atual-
mente, João tem o competente e
trabalhador engenheiro civil José
Carlos Machado (foto), PSDB,
como seu vice. Machado, para
alguns tem um grande defeito e
não pega bem para o político: ele
é trabalhador e cumpre o que acer-
ta.

ZABUMBEIRO
Lambendo os beiços, doido

para voltar a roer a rapadura, o
ex-prefeito de Aracaju, alagoano
Edvaldo Nogueira, PCdoB, está
danado nas redes sociais, criti-
cando a administração de João
Alves Filho, principalmente com
relação ao lixo. Será que o povo
quer ver o zabumbeiro comunis-
ta voltar a exercitar a sua grande
paixão nos palcos? Edvaldo está
à disposição para enfrentar João
Alves nas urnas. Resta saber se
a turma do PT e de outros aliados
vão apoiá-lo.

REJEITADO
De costas, os servidores ouvi-

ram o pronunciamento do petista
líder do Governo na Assembleia
Legislativo, Francisco Gualberto,
que foi à tribuna defender o pro-
jeto do Governador Jackson Bar-
reto de Lima, PMDB, que deter-
mina a cobrança de uma contri-
buição dos dependentes dos
servidores do IPES.

MICROFONE
Os servidores começaram a

provocar Francisco Gualberto,
ferindo o regimento interno do
parlamento, que não permite man-
ifestações das galerias contra ou
a favor de quem discursa. Gual-
berto pediu ao presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado
Luciano Bispo, PMDB, que au-
mentasse o som dos microfones
dos manifestantes e não usasse
o regimento, para retirá-los do
plenário.

 “AZOADO”
Os servidores conseguiram

deixar o líder do Governo na As-
sembleia, Francisco Gualberto,
PT, azoado. Ele ficou tão zureta
que votou contra o projeto do
governador Jackson Barreto de
Lima, depois de encaminhar a
bancada para que aprovasse a
proposta.

COM O POVO
A professora deputada estad-

ual Ana Lúcia Menezes, PT, vot-
ou contra o projeto que determi-
na que os servidores contribuam
com o IPES Saúde por até quatro
dependentes.

NEO-GOVERNISTAS
Os deputados de oposição e ex-

líderes desse bloco na Assemble-

Antonio José

ia Legislativa, Venâncio Fonseca,
PP, e Capitão Samuel Barreto,
PSL, votaram a favor do projeto
do Governo, que foi aprovado por
maioria na Assembleia e agora os
servidores terão que contribuir
com o IPES Saúde por até quatro
dependentes.

PADRE INALDO
O único representante do PC-

doB na Assembleia Legislativa,
deputado Padre Inaldo foi à
ausência da situação nas vo-
tações dos projetos encaminha-
dos pelo Governo do Estado.
Pelo menos se livrou da ira dos
servidores, que lotaram as gale-
rias do parlamento, pressionan-
do os parlamentares, para que
eles não votassem a favor do
Governo.

DEASSUSTADO
Um grupo de servidores hos-

tilizava Francisco Gualberto e ele
disparou: o que disseram de mim,
quero retribuir a essas pessoas
por várias gerações delas. Esse
grupinho não assusta. Vai até me
estimular. E ele continuou seu
pronunciamento, defendendo os
projetos do Governo.

HUGO GURGEL
Atendendo a um pedido da

população, o secretário Munici-
pal da Saúde, Antônio José Sa-
raiva de Almeida (foto), esteve na
Unidade de Saúde da Família
(USF) Hugo Gurgel, localizada no
bairro Coroa do Meio.  Acompan-
hado do diretor de Atenção à
Saúde, Murillo Oliveira, e da co-
ordenadora da Ouvidoria da Sec-
retaria Municipal da Saúde
(SMS), Cláudia Pardo, o
secretário ouviu a reivindicação
dos usuários que haviam blo-
queado os acessos à Unidade de
Saúde, impedindo a abertura da
mesma. Ainda no mesmo dia, cer-
ca de 70% das solicitações feitas
por representantes da Asso-
ciação de Moradores do bairro e
conselheiros locais de saúde fo-
ram atendidas.

LIBERAÇÃO
Depois de uma primeira con-

versa com o secretário na porta
da USF, os moradores liberaram a
entrada dos usuários à unidade.
O diálogo prosseguiu na sala de
reuniões, onde puderam expor os
problemas que eles enfrentam na
USF Hugo Gurgel. O secretário
ouviu tudo atentamente e se com-
prometeu em trabalhar para re-
solver todas as questões levan-
tadas pelos usuários. “A saúde é
uma das prioridades da Prefeitu-
ra de Aracaju e o nosso com-
promisso é trabalhar para que os
usuários sejam bem acolhidos e
bem atendidos. Hoje mesmo já
instalamos nove ventiladores na
USF, que foi uma das principais
reivindicações, e também colo-
cando em funcionamento o ar
condicionado do consultório de
atendimento odontológico, além
de outros serviços de ma-
nutenção listados pelos usuári-
os”, ressaltou.

EDSON LUÍS
O ex-prefeito de Nossa Senho-

ra do Socorro, Edson Luís (Frei
Edson), depois da insistência de
amigos, resolveu voltar para a

política partidária e aceitou co-
mandar o PHS. Edson.  É presi-
dente do diretório municipal
daquela cidade.

NA CABEÇA
Prefeito no período de 89 a 92,

Edson Luís ainda é lembrado pela
população. Em pesquisa recente,
ele é lembrado por 9% do eleito-
rado, em pesquisa espontânea,
portanto, o povo não esquece
quem faz e sabe como fazer.

TRÊS
Na pesquisa feita por um insti-

tuto em Nossa Senhora do So-
corro, para verificar como estão
os nomes na cabeça da popu-
lação, para as próximas eleições,
o padre deputado estadual Inal-
do Luís, PCdoB, aparece como o
preferido, sendo seguido dos ex-
prefeitos José do Prado Franco
Sobrinho (Zé Franco) e Edson
Luís (PHS).

CONHECEDORES
Dois velhos conhecedores da

política sergipana e que já exer-
ceram importantes cargos no Es-
tado, garantem que a manutenção
de Maria do Carmo em Aracaju é
essencial, caso João Alves quei-
ra a reeleição. Maria é querida
pelo povão e sabe como tratá-lo.
Asseguram.

GILMAR REJEITADO
O suplente de deputado estad-

ual Gilmar Carvalho quis voar
longe e terminou sendo “derriba-
do”. O cancão não conseguiu
convencer lideranças comu-
nitárias e políticas que seria o
melhor nome para enfrentar o
prefeito Airton Martins.

PROMESSAS
Gilmar Carvalhão (Cancão), se-

gundo dizem, prometeu o mun-
do, para ter o apoio de alguns
cabos eleitorais em Barra dos
Coqueiros, mas o pessoal não
acreditou nele e o barco afundou
antes de pisar em terra firme na
Ilha de Santa Luzia. Cancão vai
ter que se contentar com a su-
plência de deputado.

CIDADE ALERTA
Cozinhada de tantos aven-

tureiros, parte da população de
Barra dos Coqueiros deixou a ci-
dade alerta para os salvadores da
pátria, novos messias, lobos
travestidos de cordeirinhos e não
quer nem pensar em ter Gilmar
Carvalho como prefeito. Desta
vez, o povo nem quis saber.

CANDIDATOS
Pelo acordo do bloco de

oposição a Airton Martins o mel-
hor colocado nas futuras pesqui-
sas será indicado e apoiado pe-
los demais para disputar a suc-
essão da Barra.

RAFAEL
O empresário Rafael Fontes,

que era pré-candidato a vereador
em Barra dos Coqueiros, resolveu
ir mais longe e colocou seu nome
à disposição para o cargo ma-
joritário e dependerá da sua colo-
cação na consulta popular, para

saber o que o povo quer. Não se
sabe se continuará com esta idéia.

JOSÉ ALVES
O empresário José Alves, PT-

doB, fazia parte do bloco de
oposição ao prefeito de Barra dos
Coqueiros, Airton Martins,
PMDB. O grupo que tem, entre
outros, PDT, PSDC, Solidar-
iedade, e Pros, é a segunda força
política do município. Ele desis-
tiu de tentar ser prefeito. Será que
lembrou da música de Raul Seix-
as?

DESGOSTOSO
O deputado estadual Zézinho

Guimarães anda desgostoso com
as criticas que recebe, por reivin-
dicar a indicação para disputar a
sucessão de João Alves, em Ara-
caju, com apoio do governador
Jackson Barreto, PMDB, seu cor-
religionários.

SÓ TRÊS
Entende Zézinho Guimarães

que o PMDB tem três deputados
na Assembleia Legislativa (ele,
Luciano Bispo e Garibalde Men-
donça), portanto, tem força políti-
ca para pleitear o cabeça de chapa
na coligação que irá disputar a
Prefeitura de Aracaju e ele, por
uma questão da força partidária,
também, tem o direito de reivindi-
car ser o nome do grupo político
na sucessão da capital sergipana
em 2016. A ex-democrata

Goretti Reis, neo-peemedebis-
ta, não entra na lista dos
prefeituráveis de Aracaju, porque
tem domicílio em Lagarto. En-
quanto isso, Luciano Bispo sem
seu domicílio eleitoral em Itabai-
ana.

VOADOR
Um dia desse o deputado es-

tadual Gustinho Ribeiro, PTC,
estava em plenário, com pensa-
mentos em outros assuntos,
quando alguém o chamou para
subir, uma vez que não tinha mais
sessão ele disparou: Oxente! Já
terminou a sessão? Isso é que
voador. Mais do que cheque de
caloteiro, comprando mercadoria
“produzida” no Paraguai, comen-
tou um cidadão que estava ao
meu lado e ao contrário de
Gustinho, bem atento a tudo.

REDUÇÃO
Recebo do jovem Carlito Fer-

reira de Jesus esta mensagem: E
ai professores do município? Se-
gundo informações, teve uma re-
união, onde ficou confirmado
pelo prefeito Valmir dos Santos
Costa (Valmir de Francisquinho)
que vai reduzir o salário de vocês.
E aí Sintese não vai se manifestar
não? Vocês diziam que era direito
adquirido e agora mudou! Prefeito
não baixe o salário dos profes-
sores, pois o dinheiro vem certin-
ho do FUNDEB, mas se você baix-
ar eu vou levar um caixão para
dentro da prefeitura, como vocês
levaram na época de Luciano Bis-
po. O SINTESE está caladinho
porque será? Isso é de lá de Itaba-

iana.
SEM BRIGA

O que se comenta nos basti-
dores é que a professora deputa-
da estadual Ana Lúcia Menezes
só disputará a indicação para a
sucessão de João Alves Filho,
DEM, se tiver o consenso dos
correligionários e aliados do PT.
Ana não quer dividir o partido,
numa briga pela escolha de can-
didata.

SEM SALÁRIO
Se o Governo aceitar o refinan-

ciamento da dívida do Estado
com a União, os servidores públi-
cos estaduais ficaram, no mínimo,
dois anos sem reajuste salarial.

DESRESPEITO  - Com foto do
deputado estadual  Venâncio
Fonseca

O ex-líder da oposição na As-
sembleia Legislativa, deputado
Venâncio Fonseca (foto), PP, ocu-
pou a tribuna, para reclamar dos
parlamentares da oposição que
deixaram o plenário, para não ou-
vir os discursos da situação.
Venâncio lembrou que já foi líder
da oposição e só pedia a retirada
do plenário, quando se tratava de
votação, mas respeitava e presti-
giava as falações dos colegas.

PREJUÍZO
O pastor deputado estadual

Antônio dos Santos, PSC, líder
da oposição no parlamento estad-
ual, garante que o Governo do
Estado quer prejudicar os servi-
dores, com aumento da contri-
buição do IPES.

DEMAGOGIA
Francisco Gualberto disse que

o deputado Georgeo Passos,
PTC, critica o Governo por au-
mentar a contribuição do IPES,
mas ele não utiliza o instituto,
porque tem plano de saúde pri-
vado e quer quebrar a previdên-
cia estadual.

PRÁ CASA
“Vai prá casa Padilha”. Lem-

bram desta frase? Pois , ao fazer
o discurso e vê servidores tentan-
do atrapalhá-lo, o deputado Zéz-
inho Guimarães, PMDB, dispa-
rou: Não quer ouvir? Tapem os
ouvidos e vão para casa. Aqui é
uma casa se situação e oposição
e educação.

REPÚDIO
A enfermeira e deputada estad-

ual Goretti Reis, PMDB, apresen-
tou moção de repúdio ao minis-

VenâncioFonseca

tro da Educação, Aloízio Mer-
cadante, por instituir o ensino à
distância em Enfermagem. Enten-
dem que é uma categoria que
deve estudar presencialmente.

REDUÇÃO DO LIRAA
A Prefeitura de Aracaju, por

meio da Secretaria Municipal da
Saúde (SMS), apresentou na
manha desta quarta-feira, 6, os
dados do 2º Levantamento de
Índice Rápido doAedes aegypti
(LIRAa) de 2016. O índice de in-
festação na capital foi de 0,9, val-
or considerado como “baixo
risco” ou “satisfatório”, o menor
já registrado nos últimos oito
anos. A divulgação foi feita pela
coordenadora do Programa Mu-
nicipal de Controle doAedes ae-
gypti, Taíse Cavalcante, no au-
ditório do Centro de Especial-
idades Médicas (Cemar), localiza-
do no bairro Siqueira Campos.  A
coleta foi realizada entre os dias
7 e 11 de março.

RESULTADO
Para o Secretário Municipal da

Saúde, Antônio José Saraiva de
Almeida, os resultados demon-
stram o empenho de toda a
equipe da SMS no trabalho de
combate ao mosquito. “É preciso
ressaltar que a queda dos
números é uma conquista de to-
dos. É o reconhecimento do tra-
balho dos agentes de Saúde e
Endemias, dos servidores da
Saúde e também dos sindicatos,
bem como da sociedade em ger-
al. Vamos continuar desenvolv-
endo ações de combate ao mos-
quito, inclusive os mutirões real-
izados aos sábados”.

BALAIO DE GATOS
A política é mesmo um balaio

de gato ou de ratos. A mistura
entre opositores e aliados de
ocasião, arrebentam com o país e
coloca cada vez mais brasileiros
na miséria, como bem diz meu
amigo Tonho do Bilú Miúdo, que
garante que seu grande sonho é
ser um corrupto de elite, tipo tur-
ma do petrolão. Veja o que está
acontecendo em São Cristóvão,
onde adversários terríveis se
unem, para continuar no coman-
do da quarta cidade mais antiga
do País. Armando Batalha Jr é o
mais novo filiado do PPS, partido
esse que tem como membro do
diretório estadual o ex-prefeito
Izaias Almeida, que faz oposição
ao pai de Armando Batalha Jr.

CONFUSÃO
Essa história ainda fica mais

confusa, quando falamos do fil-
ho de Izaias Almeida, o vereador
Michael Almeida, desde do iní-
cio da gestão apoia a atual ad-
ministração que tem como líder
Armando Batalha. Izaias Almei-
da faz oposição e está no mesmo
partido que o filho de Armando.
Michael Almeida apóia Armando
Batalha. De uma coisa eu tenho
certeza, o objetivo de Izaias
Almeida e Armando Batalha Jr
são os mesmos, ser eleitos em
2016 .
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Apego ao poder
*Ninguém tem mais dúvida: o País parou, lamentavel-

mente. Políticos brasileiros passam por uma crise moral
e politica. Desde que a presidente Dilma Roussef (PT)
assumiu o comando do País que os brasileiros passam
por vexame, aliás, os treze anos do PT no poder destruiu
com o Brasil politicamente, moralmente e economica-
mente. O Editorial da Gazeta Hoje desta semana fala so-
bre mentiras que levaram o Brasil ao caos, e foi isso mes-
mo. No início parecia tudo as mil maravilhas, mas, com o
passar do tempo as coisas vêm a claro. Diz um Provérbio
que: “não há nada nesse mundo que não seja revelado”,
seja para o bem ou para o mal. É a lei de causa e efeito.
Plantou, colheu. As vezes a colheita é logo e as vezes
demora, mas, se colhe. É o que estamos vendo com o
Brasil. Um exemplo típico com os governantes.

* No inicio do Partido dos Trabalhadores no comando
do Brasil, os brasileiros respiraram aliviados, porque o
PT, através dos ministros conseguiu segurar a inflação,
deu poder de compra ao povo, algo deixado pelo ex-
presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Mu-
dou o programa social para Bolsa família, enfim, seguiu
direitinho ao programa de Governo do FHC. Porém, com
tanta facilidade no poder, o PT se perdeu e logo surgiu o
mensalão, no final do primeiro mandato do ex-presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. As investigações foram se pro-
longando, mas, o Lula conseguiu se reeleger, sob a égide
de que era a oposição que estava tentando desestabilizar
o seu Governo. Até que o povo acreditou na façanha.
Contudo, os intelectuais, políticos e o não fanático sabia
que no futuro estouraria um escândalo jamais visto com
os políticos da base aliada do Governo e do próprio Parti-
do dos Trabalhadores.

*Aos troncos e barrancos, apesar da crise moral no
Governo do PT, Lula conseguiu eleger e reeleger a
presidente da República, Dilma Roussef (PT). Foi ai que
o PT começou a colher o que plantou ao longo dos treze
anos. A Justiça mandou a cúpula do PT para a cadeia. E,
para completar veio a operação lava-jato que acabou de
completar o desmando do PT. Depois de um ano e três
meses, do segundo mandato da presidente, o País parou.
Aliás, as ações do Governo desde o primeiro mandato
de Dilma que amarga a vida do brasileiro. Hoje, a presi-
dente não consegue falar ao público, porque o povo não
deixa. O Bolsa Família, maior programa social do PT foi
cortado algumas verbas e as famílias já não conseguem
mais retirar seu benefício como antes. Não se tem um
programa de Governo. A vida da presidente da Repúbli-
ca hoje é se defender das coisas erradas que fez no
Governo. O apego ao poder fala mais alto.

IMPEACHMENT
O País vai parar, neste      do-

mingo, 17, quando será votado
na Câmara dos Deputados o
pedido de impeachiment da
presidente Dilma Roussef (PT).
As manifestações vão para as
ruas. Surgem comentários de
que o PT vai tentar conseguir
levar o máximo de pessoas para
as ruas. De um jeito ou de
outro. Já o povo que prima por
honestidade também vai fazer
a sua manifestação.

CONTA
A voz das ruas vai influen-

ciar na decisão de cada depu-
tado. O povo vai ficar de olho
nos parlamentares que votarão
a favor e contra o impeachment.
É como se fosse uma eleição.
Os representantes do povo vão
exercer uma festa patriota prev-
alecendo a democracia brasilei-
ra.

APEGO
A presidente Dilma Roussef

(PT) já avisou para os jornalis-
tas que não vai  renunciar. Mas,
tem jornalista acreditando que,
caso o pedido de afastamento
dela comece a ganhar corpo,
Dilma vai interromper e fazer
uma carta ao povo brasileiro re-
nunciando ao cargo. É o apego
pelo poder.

ELEIÇÕES
Pré-candidatos do Partido

dos Trabalhadores estão pen-
sando muito em mudar de parti-
do para as próximas eleições. É
que o PT está tão desgastado
que eles temem uma derrota
vergonhosa.

ASSUMIU
Esta semana o vice-prefeito

de Aracaju, José Carlos
Machado (PSDB) assumiu o
comando da Prefeitura. Ele
substituiu ao prefeito João
Alves Filho (DEM) que tirou
umas férias de 15 dias.

ILUSTRE
Jornais de Alagoas       publi-

caram que o vizinho Estado re-
cebeu esta semana um visitante

ilustre. Foi o ex-presidente da
República Luiz Inácio Lula da
Silva (PT) que esteve na Praia
da Barra de São Miguel, na casa
do presidente do Senado,
Renan Calheiros(PMDB)

CONTANDO
Quem está contando os dias,

ou melhor, os dois anos e sete
meses que restam, é o servidor
público estadual, porque o
Governo Jackson Barreto vem
massacrando o servidor, prin-
cipalmente os aposentados e
pensionistas, que têm seus
salários atrasados.

ENTENDA
O Governo de Sergipe pagou

o salário dos aposentados e
pensionistas do mês de abril,
na quarta-feira, 13. Alega a que-
da  no repasse do Fundo de
Participação dos Estados
(FPE), pelo Governo Federal.
Mas, já avisou que é contra o
Impeachiment da presidente
Dilma Roussef (PT), entenda
essa!

SINDICATOS
Aos poucos os sindicatos

vão perdendo a credibilidade.
A Central Única dos          Tra-
balhadores (CUT), por    exem-
plo, defendendo o Governo é
um absurdo. Está a favor do
Governo e contra os           tra-
balhadores. O que dizer do PT?

ANA LUCIA
A deputada estadual Ana

Lucia (PT) é competente, isso
ninguém tem dúvida, mas, anda
na contra mão da  história. Veja,
ela, junto com diretores do
Sindicato dos Trabalhadores
na Educação do Estado de Ser-
gipe (Sintese) pedia voto para
o então candidato ao Governo
Jackson Barreto (PMDB), hoje,
é oposição ao Governo na As-
sembléia, inclusive, votou con-
tra ao Projeto do Executivo que
agora os dependentes dos
titulares do Ipesaúde vão pa-
gar uma taxa. Analise.

Projeto que prevê cobrança de taxa de contribuição
de dependentes dos segurados do Ipes foi aprovado

Por onze votos a favor e oito contra  deputados disseram sim para o Governo Jackson Barreto
DivulgaçãoSessão tumultuada.

Após várias dis
cussões, foi aprova-

do na segunda-feira, 11, por
11 votos favoráveis e 8 con-
trários, o projeto de autoria
do Poder Executivo preven-
do a cobrança de taxa de
contribuição dos   depen-
dentes, de 0,7 a 2,5% e da
inclusão de cargos comission-
ados no Plano de Previdên-
cia dos Servidores Públicos
do Estado de Sergipe, o
Ipesaúde. O Sindicato dos
Trabalhadores no Serviço
Público do Estado de Ser-
gipe (Sintrase) promete entrar
na Justiça argumentando a in-
constitucionalidade.

Votaram contrários à pro-
posta, os deputados Georgeo
Passos (PTC), Maria Men-
donça, Pastor Antônio,
Vanderbal Marinho, Capitão
Samuel, Gilson Andrade,
Valmir Monteiro e Ana Lúcia
(PT). E favoráveis: Goretti
Reis (PMDB), Luiz Mitidieri
(PMDB), Jairo de
Glória(PRB), Robson Viana
(PEN), Jeferson Andrade
(PSD), Venâncio Fonseca
(PP), Zezinho Guimarães
(PMDB), Gustinho Ribeiro
(PSD), Garibaldi Mendonça
(PMDB), Francisco Gual-
berto (PT) e Silvia Fontes
(PDT). O deputado Padre
Inaldo (PCdoB) não com-
pareceu à sessão desta    se-
gunda-feira, 11.

O presidente do Sintrase,
Diego Araújo lamentou a
aprovação do projeto. “Mais
uma vez fomos derrotados. O
Governo tem maioria e quem
tem maioria passa o trator e
aprova aquilo que quer. É
mais um processo trabalhis-
ta, o servidor público    es-
tadual sai perdendo, mais um
golpe deferido pelo governa-
dor Jackson Barreto e só nos
resta agora buscar a Justiça
e tentar a      inconstituciona-
lidade desse projeto, pois
fere várias outras legislações,
mexendo nas regras do
Ipesaúde”, ressalta.

O presidente do Ipesaúde,
Crhistian Oliveira também
acompanhou a sessão. “Es-
tou saíndo com o sentimento
de que o Ipes está encamin-
hando o processo da manei-
ra que deve ser encaminha-
do. Esse é mais um passo do

Servidor acompanha da galeria da Assembleia toda a votação

Divulgação

Presidente do Ipes, Crhistian Oliveira acompanha a sessão
Ipes na melhoria da qualidade
da prestação de serviço. O
refinanciamento é parte do
processo do resgate da
melhoria da prestação de
serviços pelo Ipes”, acredi-
ta.

Indagado sobre o corte de
convênios para consultas em
clínicas, Crhistian Oliveira
garantiu não estar acontecen-
do. “Está tudo normal,  au-
torizando normal, para fazer
consultas, exames”, diz.

Cobrança - O projeto as-
segura a cobrança de bene-
ficiários-dependentes,

mudando a contribuição mé-
dia dos servidores [que atual-
mente é de R$ 55 em média,
que somada à contribuição
‘patronal’ chega a R$ 110].
O texto garante a inclusão de
servidores em cargos em
comissão como beneficiários
do Ipesaúde.

 “O projeto é necessário e
urgente para manter o
Ipesaúde, atendendo ao fun-
cionalismo”, afirma acres-
centando que não ser ver-
dade que servidores com mais
de quatro filhos, teriam que
escolher quem ficaria como

beneficiário do instituto.
O líder da oposição, Pas-

tor Antônio, informou que a
bancada somente votaria a
favor do projeto em terceira
discussão caso a emenda que
trata de mudança no critério
de cobrança de benefícios
fosse aprovada. “A emenda
assegura que as alterações no
Ipesaúde sejam adotadas
apenas para os novos    fun-
cionários públicos, não sen-
do afetados os atuais servi-
dores, que para ele têm
direitos garantidos”, es-
clarece.

Senador lembra que alertou o Governo sobre o perigo da situação do país
“Foram vários e vários pro-

nunciamentos alertando que o
país poderia chegar a esta
situação na qual se encontra,
mas tudo foi em vão, como uma
nau sem rumo, o Governo con-
tinuou a conspirar contra o pre-
sente e contra o futuro do povo
brasileiro”, argumentou o sena-
dor Eduardo Amorim (PSC/SE)
em pronunciamento favorável
ao impeachment.

Para o senador, é inútil o
governo insistir na desgastada
tática de repetir uma mesma
fala para tentar fazer com que
ela seja percebida como verda-
deira. “Houve sim, crime de

responsabilidade”, disse. Do
plenário do Senado, Eduardo
protestou “impeachment não é
golpe, é um instituto previsto
na Constituição Federal e na Lei
1.079 de 10 de abril de 1950”.

Sobre a possibilidade de o
processo chegar ao Plenário do
Senado, o senador acredita que
há garantia do contraditório e
da ampla defesa. “Tudo está
sendo feito da maneira clara e
cristalina”, acredita ao comple-
tar “o país precisa de um novo
rumo, e com a permanência do
atual governo jamais o    tere-
mos. Precisamos de mudança,
da possibilidade de um novo

amanhã”.
“Embora alguns insistam que

a maior crise seja a econômica
fiscal, tenho dito repetida
vezes, que é também, ética,
moral e, sobretudo, de credi-
bilidade”, disse Eduardo. Para
ele, “o que temos é um hori-
zonte de incertezas”. O par-
lamentar sintetizou que o quadro
é de “recessão continuada”.

Previsão de futuro
Em uma das partes do dis-

curso Eduardo Amorim lem-
brou dos jovens. Para ele, a ju-
ventude teme o futuro, muito
estão com seus planos inter-
rompidos. “Programas como o

Pronatec, o Ciência sem
Fronteiras, estão prejudicados
e muitos estudantes não terão
oportunidades de continuar
seus estudos”, disse.

Ao finalizar o senador afir-
mou que “a aprovação do im-
peachment significará uma
oportunidade para se resta-
belecer a confiança nos mais
variados setores da economia,
para soerguer a autoestima dos
brasileiros”, afirmou ao reafir-
mar que o país não voltara ao
prumo de uma hora para outra.
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Kassab diz a Dilma sobre decisão
do PSD a favor do impeachment

Após participar de
reunião com depu
tados do PSD na

Câmara, o ministro das Ci-
dades e criador da legenda,
Gilberto Kassab, foi ao Palá-
cio do Planalto na quarta-feira
(14), comunicar à presidente
Dilma Rousseff sobre a de-
cisão da maioria da bancada
a favor do impeachment.
Apesar da movimentação da
bancada, o ministro ainda não
informou se entregará o car-
go.

Kassab já havia informado
há cerca de um mês aos inte-
grantes da cúpula do gover-
no que iria liberar a bancada
dos deputados para votarem
de acordo com “a consciên-
cia” de cada um no processo
de afastamento da petista.

Antes de se encontrar com
Dilma, o ministro ouviu os
parlamentares que cobraram
uma posição oficial do parti-
do no dia da votação, pre-
vista para ocorrer no próxi-
mo domingo. Na ocasião,
Kassab disse que não
tomaria partido, mas que a
decisão da maioria seria
respeitada.

Atualmente, dentre os 36
deputados do partido, esti-
ma-se que ao menos 26 se-
jam a favor do impeachment.

Dilma e Kassab em evento no final de março

Os favoráveis ao governo
seriam apenas cinco. Após a
decisão de desembarque do
PP tomada na última terça-
feira, 12, o PSD era, até a
noite dessa quarta, um dos
principais focos de investi-
mento do governo na tenta-
tiva de impedir que a
oposição consiga os 342 vo-
tos necessários para levar o
processo de impeachment ao
Senado.

 “Mudamos de liberado
para favorável, mas respeit-

ando a posição dos deputa-
dos divergentes”, disse o líder
do PSD na Câmara, Rogério
Rosso (DF), que afirmou que
os dissidentes não serão puni-
dos.

Segundo integrantes da
cúpula do PSD ouvidos pela
reportagem, apesar do senti-
mento de que o processo de
impeachment deverá ser
aprovado, ainda não se   ini-
ciaram conversas com o vice-
presidente, Michel Temer,
sobre uma possível com-
posição num novo governo.

Lula admite a aliados que situação do Governo se tornou difícil
O ex-presidente Luiz Iná-

cio Lula da Silva demonstrou
preocupação e admitiu a ali-
ados, em reuniões na quarta-
feira (13), que a situação
atual do governo é difícil.

Lula passou o dia recluso
no quarto do hotel onde está
hospedado para articular
apoios ao governo e tentar
barrar o impeachment no
Congresso.

Com uma agenda cheia, re-
cebeu diversos    parlamen-
tares, como os senadores
Humberto Costa (PT-PE) e
Lindbergh Farias (PT-RJ), o
governador de Minas Gerais
Fernando Pimentel (PT), o
deputado petista Vicente
Cândido (SP) e um grupo do
PCdoB, dentre os quais es-
tava o deputado Orlando Sil-
va (SP).

Depois de diversos partidos
declararem voto pelo im-
peachment, como o PP e o
PSD, até o ex-presidente,
que assumiu pessoalmente a
articulação para barrar o pro-
cesso, admitiu a dificuldade
da situação, mas tem passa-
do aos aliados a mensagem
de que é possível ainda re-
verter o quadro.

Aos parlamentares que es-

Lula confessa dificuldade no Governo vencer o
impeachment

tiveram com ele, pediu que
ajudem procurando o maior
número de deputados pos-
sível até domingo e enfatizou
que é preciso continuar tra-
balhando.

O recado aos indecisos é
que, caso o governo vença
o impeachment, Lula se tor-
nará ministro e mudará a
atual gestão, dando espaço
aos aliados.

O ex-presidente mandou
recado ao Palácio do
Planalto para que seja obje-

tivo na oferta de cargos e, por
outro lado, tem recebido lista
com nomes de parlamentares
a serem procurados em bus-
ca de apoio.

Durante a manhã, ainda
houve um protesto dentro do
hotel, com a entrada de um
homem vestido de “pixuleco”,
o boneco de Lula represen-
tado como presidiário. Um
funcionário pediu que o
homem se retirasse, sob o ar-
gumento de que não são per-
mitidos protestos no local.

Renan se recusa a falar sobre votação do impeachment no Senado
O presidente do Senado,

Renan Calheiros (PMDB-
AL), se recusou, na quarta-
feira (13), a discutir prazos ou
falar sobre o trâmite do pro-
cesso de impeachment na
Casa. De acordo com ele, é
preciso aguardar para saber
se o processo, de fato, será
autorizado pela Câmara dos
Deputados na votação que
está prevista para este fim de
semana.

“Não sou cartomante ou
quiromante para fazer pre-
visões. Preciso aguardar os
fatos para decidir, ou até mes-
mo não decidir, o que fazer”,
disse. Renan defendeu que os
prazos previstos em lei sejam
respeitados, entretanto, não há
consenso sobre a duração do
processo, já que leis diferentes
trazem tramitações variadas
dentro do Senado.

Com a possibilidade de que

os líderes de bancada pres-
sionem por uma tramitação
rápida, ou que os parlamen-
tares sofram com a pressão
pública das ruas, Renan tam-
bém afastou a ideia de
acelerar o processo por estas
razões. “Aconteça o que
acontecer, vamos agir sempre
da mesma forma, em defesa
do equilíbrio”, afirmou.

A assessoria técnica do
Senado prevê que, em caso
autorização da abertura do
processo de impeachment
pelos deputados no domingo,
o Senado possa votar até o dia
11 de maio o pedido de instau-
ração do processo com o con-
sequente afastamento au-
tomático de Dilma.

Desembarque
O presidente do Senado

também comentou o posicio-
namento de partidos da base
do governo que abandonaram

o apoio e determinaram voto
favorável ao impeachment.
Ele aproveitou para criticar
partidos que tomaram a de-
cisão de punir parlamentares
que votarem de forma
diferente da orientação
partidária.

“Acho que esse fechamen-
to de questão dos partidos é
uma ‘forçação de barra’,
porque o que vamos ter é o
julgamento do impeachment,
que, mais do que uma questão
partidária, é sobretudo uma
questão de consciência”, ale-
gou. Desde a última terça-fei-
ra, 12, partidos como PP e
PTB anunciaram posiciona-
mentos em favor do impeach-
ment. O PRB fechou questão
com a mesma orientação,
anunciando que punirá par-
lamentares. Já o PDT fechou
questão contrária ao impeach-
ment e também pretende punir
ou expulsar quem votar de for-
ma diferente

Lenine fala da carreira e dá
detalhes do projeto Carbono
O cantor e compositor Le-

nine estará em Aracaju no dia
16 de abril para para apresen-
tar no Teatro Tobias Barreto,
o projeto “Carbono na Estra-
da”, fruto do seu último álbum,
que reúne da viola pantaneira
ao afro-jazz e da valsa
moderna ao frevo’n roll. Le-
nine conversou com o Portal
Infonet e falou sobre sua tra-
jetória, relação com o públi-
co, novo álbum e novidades.
Confira!

Portal Infonet - Em 2013,
você completou 30 anos de
carreiras, uma trajetória coro-
ada por cinco grammys lati-
nos, nove Prêmio da Música
Brasileira e influência demar-
cada em países como Japão,
França, Canadá e Estados
Unidos, fruto das suas turnês.
Considerando esses pilares, o
Lenine desses 33 anos de car-
reira é retrato desse tempo de
estrada ou a cada novo tra-
balho, você se reinventa?

Lenine - Não faço ideia. A
viagem está no preparar. No
‘não estar apontado pra
nada’. Toda vez que eu estou
em um caminho e sinto que eu
já percorri ele, eu arrumo
outro.  Carbono é con-
tinuidade, permanência e a
certeza de que estou numa
caminhada bacana.

Infonet - Para o show em
Aracaju, obviamente, você
apresenta o seu ‘novo filho’.
Mas como você lida com o
anseio da plateia em esperar
um bis com hits que você em-
placou ao longo da história: a
exemplo de Paciência, A Pon-
te, Jack Soul Brasileiro ou
Relampiano? Essa expectati-
va do público incomoda o
artista, sobretudo quando se
lança um novo trabalho?

Lenine-  De forma alguma.
Para o pai não existe um filho
mais bonito que o outro. To-
das são especiais. Carbono
trouxe a oportunidade de
releituras de músicas da car-
reira que estavam “descan-
sando”, digamos assim, e têm
uma certa harmonia com o
projeto, como “Na pressão”,
“Chão”, “Olho de Peixe” e
outras surpresas.

Infonet - Quando mais
novo, você cursou a faculdade
de Engenharia Química e o
nome da sua nova obra é Car-
bono, um dos elementos
essenciais no estudo da quími-
ca e, no alto da sua singular-
idade, é capaz de formar os
mais diversos compostos. Em
uma entrevista a Época, você
afirmou que para você ser ho-
mogênico, você tem que sa-
ber ser heterogênico, e isso

Lenine em Aracaju neste final de semana

seria o básico na música que
faz. Carbono seria um com-
posto mais próximo do sin-
gular ou plural?

Lenine - Carbono é
Castanho, canção em parce-
ria com Carlos Posada, que
abre o disco. Não cheguei
sozinho. Sou em par, o que
faz o som ficar meio ímpar. E
todo o álbum reverencia
grandes artistas que tenho a
honra de ter como parceiros
- tanto os novos (João
Cavalcanti, Vinícius Caldero-
ni, Nação Zumbi) quanto os
de sempre, como Lula
Queiroga, Carlos Rennó e
Dudu Falcão, Sergio Nature-
za, Braulio Tavares, Ivan San-
tos.

Infonet - O uso da per-
cussão e bateria no seu novo
trabalho é uma novidade com
relação à ‘Chão’, sua última
obra. Esse retorno era um
anseio seu, ou você trata o
uso desses elementos como
particulares à cada
produção?

Lenine - Essa é minha ban-
da, tocamos juntos durante
todo esse tempo, não nos
separamos. Chão foi um pro-
jeto específico, mas fizemos
inúmeros shows juntos
paralelamente. Meu trabalho
no palco é a soma de várias
autoralidades.

Infonet - Em uma entrevis-
ta, você disse que o Carbono
reverbera e confirma sua vida
toda. O que você quis dizer
com isso?

Lenine - Carbono está re-
pleto de grandes encontros e
é uma grande celebração à
vida, aos ciclos da vida - do
ser ao pó. Pura alotropia, o

que de certa forma sempre
fiz na minha carreira: reunir
parceiros diferentes para cri-
ar algo singular.

Infonet - O disco Carbono
tem o selo ‘Prima Mudanças
Climáticas’ e numa ação cha-
mada Carbonear , mudas de
Mata Atlântica foram replan-
tadas em uma área de pro-
teção ambiental no Rio de
Janeiro, neutralizando o im-
pacto ambiental do disco.
Você sempre teve essa pre-
ocupação com o meio am-
biente? Quais as ações que
você já desenvolveu?

Lenine - Vejo como uma
obrigação, questão de
coerência. A gente está
vivendo o antropoceno, isso
nunca aconteceu na história
do planeta: uma espécie in-
terferir no planeta. Não
existe fórmula pra gente
viver, no que vai dar. Em
Carbono estão presentes
canções como “Simples as-
sim” e “Quede água?”, e o
disco foi criado no ano
seguinte a uma longa camin-
hada que fiz pelas cinco
regiões do país, com   par-
ticipação de mais de 70
ONGs. Sempre procurei
colaborar de alguma forma
com essa turma do bem,
como o Tamar, SOS Mata
Atlântica, Witness, Rain
Forest Alliance, ONU,
WWF, Projeto Albatroz
Brasil, Orquestra Sinfônica
Heliópolis, Movimento Pró
Criança, Coordenadoria
Ecumênica de Serviço
(Cese), campanha Ser
Diferente é Normal, Institu-
to Metasocial, entre outros.

Fonte: Infonet

Festival Artes Cênicas segue no próximo fim de semana
A programação do II Festival

Sergipano de Artes Cênicas con-
tinua cheia de atrações até o dia
30 de abril. Esta semana,
espetáculos de teatro e dança
animam o Festival, promovido
pelo Instituto Banese juntamente
com a Secretaria de estado da
Cultura (Secult). Todas as
atrações têm entrada
gratuita.Nesta quinta-feira, 14 de
abril, o Teatro Infantil dos Alunos
do CCPA participa na Mostra
Paralela com o espetáculo
“Pintando o Amor com Tintas e
Palavras”, baseado na obra de
Gustavo Aragão. A apresentação
acontece às 15 horas no auditório
da Biblioteca Epifânio Dória.

À noite, o Teatro Lourival
Baptista recebe duas atrações de
dança. O Grupo de Dança Irmãos
de Rua apresenta, às 20 horas o
espetáculo “Marionete”, que fala
sobre a forma como as pessoas
são tratadas e de como é possível
cortar essas cordas e viver  livre.
Na sequência o Grupo Leylak
apresenta “Dara”,  que aborda a
relação do corpo enquanto um
produto simbólico, com
movimentos de dança gerados
por pulsões instintivas. O
espetáculo convida o espectador
a mergulhar em um universo
perceptivo, desvendando como
é o ultimo suspiro, respirar, sentir
a pulsação de um corpo que

dança.
Já no dia 15 de abril o foco será

o público infantil, que poderá
assistir a dois espetáculos. “Deu
a Louca nos Contos de Fadas”,
da Companhia de Teatro Carlos
Moreira, convidada vinda de
Goiás, irá se apresentar em duas
sessões, às 9h e às 15 horas, no
Teatro Atheneu.  Nestes mesmos
horários, o auditório da
Biblioteca Pública Epifânio Dória
recebe o Grupo de Teatro do
Colégio Ômega com a peça teatral
“Deu a Louca no Sítio do Pica-
Pau Amarelo”. Mais tarde, a
dança toma conta do Teatro
Tobias Barreto, às 20 horas, com
o espetáculo “Elo - A Essência
de Tudo” da Companhia Nelson
Santos.
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CENTRO DE BELEZA
MIRIAM
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RENARENARENARENARENA

Rua Nossa Senhora das Dores, 121
Bairro Cirurgia Tel:(79) 9944-1362/3213-7608

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

Avenida Edézio Vieira de Melo,
1267 – Pereira Lobo – Fone:

(79) 3214-2776

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

Além de Carnes e Frangos
estamos também com
Variedades de Pescados.

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

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

FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SERGIPE (FTIESE)

Oferecemos aos associados e seus familiares, Psicólogo,
Ginecologista, Pediatra, Médico do Trabalho e Dentista.

Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

Fones: 3214-3008 e 3211-8947

 

Condutores de transporte
escolar querem exclusiva

escolar.
“É uma área sensível, aonde a

gente deve efetivamente atuar
protegendo as crianças e chaman-
do a atenção das famílias para que
não façam uso do transporte ir-
regular, até porque esse transporte
não está cadastrado pela SMTT
e não se tem garantia da          se-
gurança veicular”, ressalta acres-
centando que a SMTT firmou um
compromisso de intensificar o
procedimento de fiscalização em
60 dias encaminhando ao
Ministério Público toda e
qualquer autuação que for
realizada.

“Isso para que o Ministério
Público possa viabilizar a respon-
sabilização criminal dessa pessoa
que está fazendo o transporte, e
o que é mais grave, de crianças e
adolescentes sem qualquer     se-
gurança e sem autorização do mu-
nicípio. A gente chama a atenção
não só dos pais com relação a
esse serviço, mas também das
pessoas que vem praticando para
que não precisem ser responsabi-
lizada a sua conduta”, alerta.

Condutores do transporte es-
colar buscaram esta semana, du-
rante audiência com a promotora
de Defesa do Consumidor do
Ministério Público Estadual
(MPE/SE), Euza Missano e o dire-
tor de Transportes da SMTT/
Aracaju, coronel José Péricles
Menezes de Oliveira, uma solução
no combate ao transporte esco-
lar clandestino. Eles também
sugeriram que as faixas exclusi-
vas destinadas aos ônibus, tam-
bém possam ser usadas pelos
veículos que transportam
estudantes.

 “O nosso interesse também é
quanto a mobilidade urbana.
Como existe um decreto incluin-
do o transporte escolar como um
transporte público coletivo, es-
tamos reivindicando a liberação
para transitarmos na faixa exclu-
siva e estamos solicitando às pes-
soas que busquem apenas os le-
galizados, atentando para um
maior supervisionamento dos fil

hos, por isso viemos ao
Ministério Público, para  forta-
lecer a segurança e a mobilidade
urbana com a SMTT, em busca
de caminhos mais seguros”,
destaca o transportador escolar
Iuri Silva Ferreira lembrando que
atualmente são 250 vagas dis-
ponibilizadas.

“A SMTT junto com o
Ministério Público estão fazen-
do uma parceria para combater o
transporte clandestino e existe a
parte criminal, porque não só os
condutores, mas os pais também
estão infringindo a lei, colocan-
do seus filhos num transporte
clandestino. A fiscalização vai
ser constante e a penalidade vai
ser maior”, completa a transpor-
tadora escolar Maria de Lourdes
de Jesus da Silva.

Representação
A promotora Euza Missano ex-

plicou que o Ministério Público
recebeu representação por parte
de alguns trabalhadores na área

Fogo na Saia, Patricinhas do For-
ró, Forró 10, Gigantes do Brasil,
Joelma, Luan Santana, Aviões do
Forró, GD, Pedrinho Pegação,
Solteirões e Samyra Show. O
evento, que acontece há 31 anos,
é promovido pela TV Sergipe, FM
Sergipe e G1.com e conta com a
organização do Augustus
Produções. Primeiro lote de in-
gressos, pista e camarote, à ven-
da na Central do Ticket (Riomar
Shopping). Compre logo o seu por
um preço especial!

Eleição ADPESE
Os defensores públicos vão as

urnas, no dia 15 de abril, para es-
colha da nova diretoria da Asso-
ciação dos Defensores Públicos
do Estado de Sergipe – ADPESE,
que comandará a instituição en-
tre  2016 e 2018. O processo de
votação ocorrerá das 8h00 às
17h00, na Central de Atendimen-
to Defensora Diva Costa Lima,
localizada na Travessa João Fran-
cisco da Silveira nº 94 (continu-
ação da Avenida Barão de
Maruim). O atual presidente da
instituição, Sérgio Barreto Mo-
rais, concorre a reeleição com
chapa única.

Descontão
Até 30 de abril, a construtora

Nassal realiza a segunda edição
da campanha ‘Descontos Turbi-
nados’, com ótimos atrativos para
quem deseja comprar um aparta-
mento em regiões como Luzia,
Farolândia, Jabutiana, Santa Lú-
cia, dentre outros bairros de Ara-
caju, São Cristóvão e Barra dos
Coqueiros. São descontos e van-
tagens imperdíveis para lança-
mentos e imóveis em construção.
Procure os corretores credencia-
dos nas imobiliárias Cohab Pre-
mium, Felizolla Excellence, De-
cide, Aracaju Imóveis e escolha
o seu apartamento.

Posse
A Sessão de julgamentos do

Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe (TRE-SE), realizada na
tarde da última terça-feira (05),
marcou a primeira intervenção de
Eunice Dantas Carvalho, que as-
sume a Procuradoria Regional
Eleitoral pelos próximos dois
anos. A procuradora atuou no
escândalo das subvenções da
Assembleia Legislativa, no qual
nove deputados foram condena-
dos a perda de mandato, inelegi-
bilidade de oito anos e pagamen-
to de multa de R$ 106 mil.

Exposição
A galeria Zé de Dome fez, na

última quarta-feira (6), o lança-
mento do Experimente, projeto
idealizado pelo artista e produtor
cultural Fábio Sampaio que pre-
vê 09 exposições até dezembro de
2016. A ideia é proporcionar ao
público, a cada edição do proje-
to, uma nova experiência a partir
de uma exposição coletiva, uma
ação performática e um bate-papo.
Ao todo serão mais de 50 artistas
de diferentes gerações experi-
mentando e intensificando ações
para promoção, fomento, troca e
reflexão sobre arte e cultura na
contemporaneidade. O projeto
iniciou com o escultor Antônio
da Cruz, ao lado dos jovens artis-
tas Alef Freire, Júlia Duarte, Lu-
cas Ronieri e Poliana Deusa.

Homenagem

A defensora pública, Emília
Correa, foi uma das personal-
idades femininas que mais rece-
beu homenagens no mês da mul-
her em reconhecimento ao seu
trabalho em prol da defesa dos
hipossuficientes e pelos serviços
prestados à comunidade. No reg-
istro, Emília é homenageada pelo
Women’s Club of Sergipe.

Assinatura
O vice-governador, Belivaldo

Chagas; o conselheiro Leó Neto,
o defensor público geral, Jesus
Jairo; o vice-presidente do TRE,
Edson Ulisses; o presidente do
TRE, Osório Ramos; o governa-
dor Jackson Barreto e o procura-
dor geral do MPE,  Rony Almei-
da na reunião de assinatura do
Termo de Cooperação Técnica do
Tribunal Regional Eleitoral de
Sergipe para instalação de
seções eleitorais nos presídios e
unidades de internação pro-
visória no Estado.

Cursos ETSUS I
A Escola Técnica do SUS (ET-

SUS) funciona em Sergipe há 12
anos em parceria com a Fundação
Estadual de Saúde (Funesa) e a
Secretaria de Estado da Saúde
(SES). Trata-se de uma instituição
pública criada para atender as
demandas locais de formação
técnica dos trabalhadores que já
atuam, preferencialmente, nos
serviços de saúde, acompanhan-
do o processo de municipaliza-
ção do SUS no Brasil. A origem
das ETSUS remete ao Projeto
Larga Escala, iniciado em 1985 em
todo o país. A Escola do SUS da
Funesa é coordenada pelo psicól-
ogo e mestrando em Educação
Profissional para a Saúde
Alessandro Reis, que conta com
uma equipe de profissionais das
gestões de Saúde e Educação.

Cursos ETSUS II
Os cursos realizados pela ET-

SUS em Sergipe fazem parte de
uma oferta do catálogo nacional
de cursos do Ministério da
Saúde e demandados pela SES,
através do mapeamento realiza-
do pelo Núcleo de Educação Per-
manente em Saúde da Secretaria
junto aos municípios sergipanos.
O financiamento advém do ente
federal.O público alvo são os tra-
balhadores que estão inseridos
na Rede do SUS Sergipe.Todas
as pactuações referentes aos cur-
sos são definidas junto às áreas
técnicas da SES e do Colegiado
das Secretarias Municipais de
Saúde (COSEMS).

Conselho Superior da DPE
(Foto Membros eleitos)

A Defensoria Pública do Esta-
do de Sergipe realizou na segun-
da-feira, 11, eleição para escolha
dos membros do Conselho Su-
perior para o biênio 2016/2018. O
pleito aconteceu durante todo o
dia no horário das 8h às 17h, na
Central de Atendimento Defen-
sora Diva Costa Lima. Para a
primeira categoria foram eleitos
Jadiella Santana de Albuquerque,
Gláucia Amélia Silveira Andrade
e Isabelle Silva Peixoto. Já na se-
gunda categoria, Eduardo Wir-
gues Cação e Luciano Gomes de
Mello Júnior. O mandato será de
dois anos, podendo ser recon-
duzido ao cargo por igual
período.

Expansão do RioMar
Encontra-se em estágio adian-

tado as obras de expansão do
RioMar Shopping Aracaju. Inicia-
da pelo edifício-garagem, essa
etapa da obra está com 25% de
avanço, com a fundação total-
mente concluída. Para nova fase,
foram contratados 120 funcionári-
os. Com as obras, o  RioMar Shop-
ping sairá de 39,8 mil 51 mil metros
quadrados de área de loja para
51,6 mil, ganhando 90 novas op-
erações e totalizando 246 opções
de compras para o cliente. O in-
vestimento foi de R$ 110 milhões.

Egeo Choc
Tão irresistível e sedutor quan-

to o mais saboroso dos choco-
lates: assim é Egeo Choc, fragrân-
cia feminina de O Boticário. Esse
grande sucesso do portfólio da
marca em 2011 está de volta, aten-
dendo ao pedido de centenas de
fãs apaixonadas – e agora para
ficar. A novidade chegou às lo-
jas, revendedoras e e-commerce
(www.boticario.com.br) em março
e promete agradar em cheio as
amantes de perfumes gourmand.
Inspirada no sabor do chocolate,
a fragrância desperta os sentidos
e provoca uma gostosa e irrever-
ente sensação adocicada. Egeo
Choc é resultado de uma combi-
nação do doce com flores, frutas
e especiarias. A fragrância com-
pleta o portfólio da marca de per-
fumaria Egeo, que está entre as
mais vendidas de O Boticário.

Viver Bem Jardins I
No dia 17 de abril, o Shopping

Jardins promove a 3ª edição da
Corrida Viver Bem – Etapa Araca-
ju. Para acolher cerca de 1 mil atle-
tas, o centro de compras está
preparando uma superestrutura
com buffet completo de café da
manhã, espaço kids do Clube das
Estrelinhas, guarda-volume, Pos-
to Médico do Hospital Primavera
e ambulância da Pró Saúde, Es-
paço Viver Bem com nutricionis-
ta e serviços de massagem e afer-
ição de pressão arterial e Espaço
Sustentável com doação de mu-
das e coleta seletiva de resíduos,
reforçando o seu compromisso
socioambiental. Além disso, os
inscritos terão direito à gratu-
idade do estacionamento no dia
da prova até as 12 horas.

Viver Bem Jardins II
As inscrições para as provas

de 5 e 10 km já podem ser realiza-
das no site
shoppingjardins.com.br. Os inter-
essados devem doar um quilo de
alimento não perecível e efetuar
o pagamento da taxa de inscrição.
A competição terá início às 7 ho-
ras, com largada e chegada no
estacionamento do Shopping Jar-
dins. Let´s run!

Larissa Manoela com Você
Grande sucesso entre o públi-

co infantil e adolescente, a can-
tora e atriz Larissa Manoela, de
apenas 15 anos, chega a capital
sergipana no próximo dia 17 de
abril com a turnê “Larissa Mano-
ela com Você”, que reúne os prin-
cipais sucessos da carreira da
artista. Depois de passar por
várias capitais do Nordeste como
Fortaleza, Natal, Teresina e Rec-
ife, sempre com casa lotada, a
cantora fará show no Espaço
Emes, a partir das 17h. O evento
é promovido pelo Augustu’s
Produções e tem somente vendas
de cadeiras numeradas na Cen-
tral do Ticket, no Riomar Shop-
ping.

Forrozão 2016
Os apaixonados por forró já

podem se preparar: vem aí o For-
rozão 2016, e com mais atrações!
Considerada a abertura oficial dos
festejos juninos no Estado, a fes-
ta vai ocorrer no dia 06 de maio, a
partir das 19h, na Arena de Even-
tos, com a presença de 11 artis-
tas nacionais e locais. No set list,

Luan Santana

Emilia Correia
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” A cultura forma sábios; a educação, homens” .Louis Bonald

A Lona do Circo caiu

Em um programa televisivo que lida com a sorte
aleia, que se comparando com um “Circo” , foi
expulso os responsáveis que divulgava  os shows
circenses. Já a “Moça” que organiza  o picadeiro
esta  mais pobre....
E um que se achava o todo poderoso e eterno,
foi procurar marmelada em outra atração de
entretenimento. Os palhaços principais já não
fazem mais as graças de outrora...
As “Rumbeiras” de plantão estão de bumbum
ardido na dança das cadeiras
E o mágico mor esta procurando uma mulher
barbada para substituir  a monga que tem em
casa.

Com tudo isso a lona caiu.....

Com essa só comendo muita maçã do amor
no  circo de bairro mais próximo da sua
casa!!!

Sexo em época de crise

Tem um profissional da comunicação sergipana,
que diante da crise, vem driblando  a suas
verdadeiras necessidades sexuais...
Tem atendido os seus “lover boys”  de programa
, deixando as contas penduradas, para serem
pagas depois....
Só espero que estes tais “pregos” não
enferrujem...

Com essa só pedindo uma caixa de pregos
tamanho GG diretamente  da PegPag
Globo!!!

Um bom filho , a casa torna

O competente diretor de jornalismo Eduardo do
Vale, voltou a cena na Tv Atalaia. Depois de um
hiato de um ano e quatro meses, o profissional
volta a dirigir o departamento de jornalismo da
emissora. Até ai tudo bem...
Mas “aqueles” do contra que comemoram a sua
breve saída, devem esta entalados com um
caroço de azeitona na garganta...
E ficando pianinho com a verdadeira nova
situação.

Com essa só pedindo um óleo de rícino ou
leite de magnésia para tentar deglutir vários
caroços de azeitonas!!!

Dr Rey ou Dr Hollyood na Terra dos Cajus

A visita do Dr Rey não agradou muito, o publico
presente em seu tal show esperava mais do tal
“Doutor Cirurgia”, falou muito pouco sobre os
procedimentos cirúrgicos e ficou pautado em
derrotas politicas. Mas causou um frisson entre
as “lolitas e beldades” presentes, com beijinhos,
beijocas e selinhos pra lá de ardentes.

No quesito  trato com a imprensa, ele que já
possui um estilo em tocar e apalpar as jornalistas
e apresentadoras, teve “uma” que ficou de cama
diante do comportamento audacioso do
“Moiçolo”

Com essa só pedindo um cirurgião sergipano
de plantão uma mudança de sexo
urgentemente!!!

Show de Djavan no Espaço Emes

O cantor e compositor Djavan apresentará o
show “Vidas pra contar”, dia 13 de maio, no
Espaço Emes. Vigésimo terceiro disco do
artista, o trabalho conta vidas reais, mas sob o
filtro da poesia, do espanto pelo detalhe. Em 12
faixas inéditas, ”Vidas pra contar” revela um
compositor maduro que consegue ser pessoal
seja exercitando seu estilo consagrado, seja
experimentando outras linguagens. Os ingressos
já estão à venda na bilheteria do Emes e a
produção local é da Villela Produções.
Informações no http://
www.compreingressos.com/villelaproducoes.

Sétima Arte
 A dica da semana é conferir a programação do
Cinema Vitória, o qual está exibindo A luneta do
Tempo, filme dirigido pelo Alceu Valença, que
retrata a obra de Lampião, utilizando a linguagem
do cordel, também escrito pelo diretor. 

O Vereador  do PSB Lucas Aribé  casou na
último dia 7 de abril com a psicóloga Ana
Raquel Silva.
Felicidades aos nubentes!!!

Vibonatti

A Loja Vibonatti esta com sua mais nova coleção
Outono/Inverno perfeita pra você que gosta de
roupas descontraídas e confortáveis.

O empresário João Paulo tem garimpado peças
bem bacanas para o homem moderno sergipano,
além de  looks infantis.
Com uma visão de marketing, a Vibonatti tem
vestido vários apresentadores de Tv e outras
celebridades como o nosso jovem talento mirim,
o cantor João Pedro que participou recentemente
do The Voice Kids.

Se você gosta de esta em dia com a moda, não
perca tempo , passe na Vibonatti.

Vibonatti
Av. Ivo do Prado, nº  1214  Bairro São José
(79) 3021-3379

Dois anos do Site Yago Cairu

 Circuito da Moda promete agitar Aracaju

 Dando continuidade ao projeto
Circuito da Moda, onde aspirantes
à modelo estudaram e participaram
de oficinas especiais no setor da
Moda, o promoter e blogueiro,
Yago Cairu encerra as atividades
do primeiro semestre com um
grandioso desfile no
próximo dia 20 de abril,
na Associação Atlética
Banese, para
convidados. Na
ocasião as marcas
Vibonatti, Ótica
Social, Dona Coruja
e Ellas Store
apresentarão as
coleções outono/
inverso 2016. A ação
pretende colocar em
prática tudo o que foi
aprendido em sala de
aula, desde a parte de
comportamento na hora
de desfilar, até
posicionamento do
corpo para melhores
cliques. O evento
também celebrará os
dois anos do site . Há dois anos trabalhando incansavelmente
no mundo das promoções de eventos e desfiles, Yago Cairu
também aproveitará a oportunidade para comemorar os dois
anos do site que leva seu próprio nome. “Era um sonho, que
aos poucos foi se tornando realidade. Busco as melhores
parcerias e trabalho em conjunto com nomes consagrados da
nossa sociedade, como por exemplo: a Fse Segurança, Noel
Ricardo Decoração, Sérgio Som, Restaurante Daruma, Salão
Silvana Beauty, Contém 1g, Make Mima, Loja Sra. Schmidt,
Associação Atlética Banese , Espaço Festas - 20 anos, Ample
Propaganda, Buffet Gleide , Divina Providência Aju, Pratic
Center e Minas Convites. Todos esses apoiadores acreditaram
nesse sonho de promover eventos que tocam a alma de outras
pessoas. Me sinto realizado por esse trabalho. Vamos celebrar
o Circuito da Moda com todo esse pessoal, marcando o
cenário da Moda Em Sergipe, com uma grande festa”, contou
o blogueiro.

Confira as novidades no  site: www.yagocairu.com.br

Este colunista parabeniza este tão acessado site!!!

Foto :
Alessandro
Sagatto
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Arquive:

Adote:
Loja Aquarela com nova Roupagem

Fotos: Pietro Tadeu

 O coquetel de  reinauguração da Loja Aquarela e
Lançamento da coleção Outono/ inverno  teve
assinatura de Yago Cairu Consultoria e Produções.
 A noite reuniu blogueiros de moda, Jornalistas e
formadores de opinião. A Urban Gourmet foi o
Buffet responsável pelas delicias servidas durante a
ocasião. Contamos com a mega estrutura do JC que
seguiu apresentando seus Set’s. O Restaurante
Daruma ofereceu deliciosos sushis além disso,
todos os convidados  degustaram  e levaram um mini
especial feito por Carla Almeida Ateliê Doce.
A competente empresária Fernanda Sobral  não
mediu esforços em garimpar  belíssimos looks de
diversas grifes famosas.

Se você e uma mulher antenada e gosta de peças
lindas, exclusivas e funcionais, não perca tempo
passe na Loja Aquarela e confira as novidades.

Loja Aquarela Boutique - Multimarcas
Av. Ministro Geraldo Sobral, 2100 - JFC Trade
Center - Sala 13
Bairro: Jardins - Aracaju/SE
(79) 3023 - 5859
Redes Sociais: Instagram: @AquarelaBoutiqueaju e
Facebook: Aquarela Moda Jovem

*Chapéus
*Calças boca de
sino
*Respeitar as vagas
veiculares de idosos
e deficientes
*Caso seja um
fumante, procurar
lugares abertos e
arejados bem
distante das pessoas
*Se atentar para o
uso de celulares em
cinemas, teatros e
palestras

#Ombreiras
#Pochete
#Tamanco
#Max colar
#Saias com
frisos

Manoela Loeser, Fernanda Sobral e
Phelipe Sobral

Fernanda Sobral, Elizangela
Deda e Neuma Carvalho

Luana Sobral, Ricardo
Rezende, Rafaela Sobral e
Fernanda Sobral

Vânia Sobral, Welligton Vieira, Clemilton Souza, Eliana Souza, Maitê, Priscila Randow, modelo Marilía.

Com Anne Isabelle

Jornalista

Se o mundo acabasse amanhã, minha prioridade seria:
-Eu não teria prioridade.
Se o mundo vai acabar,
porque teria pressa?
 Talvez fosse pegar um
sol, uma praia...sem
pressa!
Sexo fora do
relacionamento pra mim:
-É o fim do relacionamento
vigente. 
Dinheiro, sorte ou
oportunidade:
-Oportunidade, sempre! O
dinheiro não chega sem
trabalho, só se a pessoa
nascer em berço de ouro,
e contar com a sorte é o cúmulo da falta de iniciativa para correr
atrás da vida.  Prefiro a oportunidade por acreditar que ela pode ser
o começo de uma história de vitoriosa.

Meu elixir de saúde é...
Me render ao cardápio diário do BELLA Salada. Todos os dias
recebo o meu potinho com uma deliciosa variedade de legumes,
verduras, carboidrato  e proteína. Uma refeição balanceada, que me
dá a energia necessária para um dia de trabalho. Adoro e
recomendo!
Santo, imagem ou fé?
Fé, claro! A fé cura, a fé alimenta, a fé move moinhos.
Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta?
Dinheiro na conta. Com dinheiro muitos ‘amigos’ aparecem e sem
eles todos somem. Pode parecer cruel, mas é uma realidade.

Doce, salgado, azedo ou amargo?
Salgado. Os outros sabores não me apetecem.

Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como testemunha
de uma vida bem vivida?
Eu sou super a favor das cirurgias plásticas, desde que a pessoa
não fique com aspeto artificial. Vejo senhoras com os rostos tão
esticados, que dá agonia só de ver. Ninguém precisa dessas
marcas da vida, pois elas ficam guardadas dentro de nós e as
nossas histórias só dizem respeito a cada um.

Amor, paixão ou puro sexo?
Paixão. Não existe nada mais gostoso do que uma paixão
avassaladora. O clima de paixão do começo de um relacionamento
devia ser eternizado.

Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer da gula?
Balanceada de segunda a sexta e nos finais de semana chuto o pau
da barraca como tudo que me der prazer. não abro mão de uma
comidinha saborosa e bem preparada.

Pequeno Príncipe  sergipano

Para comemorar o primeiro aninho de Augusto
Bucão Hagenbeck, o tema escolhido foi “O
Pequeno Príncipe”.Festa linda, colorida e
animada. A mesa do bolo e doces foi um show a
parte .A criançada era só alegria.

Na foto O belo Augusto com os papais, Bruno
Hagenbeck e Sabrina Bulcão Hagenbenck
Felicidades e saúde  sempre...

Tecnologia a serviço dos
dentes

A Implantodontista  Drª Ann
Frank, através da sua
especialização e habilidade em
estética, oferece a seus pacientes
tudo que existe em tecnologia de
ponta. Recentemente se
especializou  em Lentes de
Contato para os dentes  e
concluiu o Curso em Toxina
Botulínica e preenchimento
faciais.
Se você ficou interessado em
melhorar o seu sorriso e aumentar
a sua auto estima, entre em contato
através do  celular : (79) 9 9969-
2849 e agende a sua hora.

Esta profissional eu indico e
recomendo!!!

Passe na Mahogany no
Shopping Jardins  Loja E 36

Fone; (79) 3231-9700
E se você que ser um

revendedor exclusivo da
Mahogany , passe no

Calçadão das Laranjeiras,
304  Galeria  Max, sala 04
Centro Fone : (79) 3231-

2117      Aracaju (SE)

A  Mahogany  lança
novos produtos

Se você gosta de perfumes,
sabonetes, hidratantes e

outros cosméticos
sofisticados e essenciais , na

Mahogany oferece uma
variedades de produtos

perfeitos para você ou para
presentear .

“A ausência apaga as pequenas paixões e fortalece as grandes”.Francois La Rochefoucauld


