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Ligue e
anuncie com
a gente (79)
3214-5421

GAZETA HOJE
(79) 3214-5421)

Compre uma
tapioca e ganhe outra. A
promoção é de segunda a

quinta-feira.
Recorte este anúncio

 e apresente na Tapioca
Alagoana

Rações,
medicamentos
veterinários,
vacinas. Selaria e
jardinagem.

Disk ração:
3214-5133

Banho
e Tosa

MAIS DE 300 SABORES DE BEIJU E
RECHEIO DE TORTAS DE MACAXEIRA

    Promoção válida para o mês de MARÇO

EMPREGO

A GAZETA está selecionando pessoas para
trabalhar como secretária. Telefone 3214-5421-

3044-0783

ASSINE A GAZETA HOJE
FONE: 3214-5421/3044-0783
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DELEGACIA DO CONJUNTO AUGUSTO
FRANCO PASSA A SER PLANTONISTA
O delegado geral da Policia Civil, Everton Santos, e o coordenador da Policia Civil da Capital (Cpcal), Paulo Ferreira, anunciaram a abertura de novas delegacias plantonistas em Aracaju

e no interior do Estado. Com a iniciativa, Sergipe passa de duas  delegacias em regime de Plantão para oito. (Página 2)

Divulgação

Delegacia do Augusto Franco  passa a funcionar também como plantonista

Acerte as suas
contas com o leão

O contabilista Josevaldo Mota dá dicas para que você
acerte suas contas com o leão. Desde o dia 02 de março de
2015, que iniciou o período para envio da Declaração do
Imposto de Renda 2015, iniciou – se, então o período que
os contribuintes irão acertar as contas com o Leão.  A Re-
ceita federal a cada ano se moderniza, inclusive esse ano
disponibilizou-se a opção de elaborar a declaração através
de RASCUNHO DIRPF 2015 e depois importar para o
programa da DIRPF. (Página 2)

Moradores pedem mais cash
ao Banese (Página 3)

Meladinho foi um sucesso na sua primeira edição

Divulgação

Foliões no Meladinho 2015
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CONTABILIZANDO
FATOS

JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA

Meladinho realiza primeira
edição no Augusto Franco
O Bloco Meladinho

realizou a sua
primeira edição no

Conjunto Augusto Franco,
zona sul da capital sergipana.
O bloco já faz parte do
calendário do carnaval ante-
cipado do bairro. Willian Fon-
seca foi o idealizador do even-
to e disse que ficou feliz com
a primeira edição e falou que
“o Melandinho já nasceu

grande”. A festa foi realizada
na Casa de Espetáculo Luiz
Gonzaga, o Gonzagão.

- Quero aproveitar para
agradeçer a Deus por tudo e
pelo sucesso que foi o
MELADINHO, aos patroci-
nadores Rodrigo Tuchê,
Renan Tavares, Sintasa, Már-
cio da CFC ENGENHAR-
IA, Janelinha do Saber, Glaus
Sonorização, Nicolau ilumi-

nação, Rafael Prado da
Publicart, Claudiano Ativa etc
– comenta Willian Fonseca.

O coordenador do evento
agradece também a “toda
diretoria do MELADINHO,
aos artistas Orquestra
Geração do Frevo, Karla Is-
abella, Jamson Barros ( Jam
a karreta), ao decorador e
diretor Rogerio Valença a to-
dos os moradores do Augus-

to Franco e bairros  circun-
vizinhos , aos foliões de Ara-
caju, e em especial a Mercin-
ha Barreto e ao Deputado
Estadual ROBSON VIANA,
ao Governador JACKSON
BARRETO, por acreditarem
nesse projeto que já nasceu
grande, que venha logo o
MELADINHO 2016.”, fi-
nalizou Willian Fonseca.

Foliões e Willian Fonseca no Meladinho

Divulgação

O espaço Gonzagão ficou assim, com o carnaval da família, o Meladinho

Divulgação

Delegacia do Augusto Franco funciona como plantonista

O delegado geral da Policia
Civil, Everton Santos, e o co-
ordenador da Policia Civil da
Capital (Cpcal), Paulo Ferrei-
ra, anunciaram a abertura de
novas delegacias plantonistas
em Aracaju e no interior do
Estado. Com a iniciativa, Ser-
gipe passa de duas  delega-
cias em regime de Plantão
para oito. As seis novas un-
idades, sendo quatro no inte-
rior e duas na capital,
começaram a funcionar como
plantonista nos finais de sem-
ana e feriados desde o dia 2
de março.

Conforme o delegado Ever-
ton Santos, além de Deplan da
Rua Laranjeiras, centro de
Aracaju, também serão aber-

tas como Plantonista a 3ª DM
(Santos Dumont) e a 4ª  DM
no Conjunto Augusto. “Irem-
os colocar mais duas delega-
cias na capital, a 3ª  DM para
cobrir a zona norte e a 4ª  DM
responsável pelos atendimen-
tos a zona sul.

Essas duas delegacias fun-
cionam de segunda a quinta-
feira até a meia noite, rece-
bendo todos os flagrantes,
atendendo às vítimas, fazen-
do boletins de ocorrência e
empreendendo diligências.
“A partir de sexta-feira, a 3ª
DM também entrará em re-
gime de plantão, funcionan-
do como Plantonista e dan-
do apoio a Deplan do Cen-
tro da cidade”, explicou.

Divulgação

A 4ª DM  agora funciona como plantonista

Chegou a hora de acertar as contas com o
Leão “Imposto de Renda 2015”

Desde o dia 02 de março de 2015, que iniciou o período para envio da
Declaração do Imposto de Renda 2015, iniciou – se, então o período que os
contribuintes irão acertar as contas com o Leão.  A Receita federal a cada ano
se moderniza, inclusive esse ano disponibilizou-se a opção de elaborar a
declaração através de RASCUNHO DIRPF 2015 e depois importar para o
programa da DIRPF.

O contribuinte tem 2 opções de declarações a Completa e a Simplificada
sendo assim:

DA OPÇÃO PELO DESCONTO SIMPLIFICADO
A pessoa física pode optar pelo desconto simplificado, observado o dispos-

to nesta Instrução Normativa.
A opção pelo desconto simplificado implica a substituição de todas as

deduções admitidas na legislação tributária, correspondente à dedução de 20%
(vinte por cento) do valor dos rendimentos tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual, limitado a R$ 15.880,89 (quinze mil, oitocentos e oitenta reais
e oitenta e nove centavos).

DA OPÇÃO A DECLRAÇÃO DE AJUSTE ANUAL COMPLETA
A declaração completa tem a oportunidade do contribuinte deduzir as Desp-

esas: com Instrução própria e dos dependentes; Médicas; Odontológica; Prev-
idenciária; Pensão Alimentícia; plano de saúde, previdência Complementa;
INSS a parte patronal da Doméstica e doação.

Vale ressaltar que a recomendação para os contribuintes, ao elaboraram
uma DIRPF ir atrás de profissionais habilitados ao Conselho Regional de
Contabilidade, por motivo que vai estar com um profissional que vai dar
segurança, de forma confiável.

A Secretaria da Receita Federal do Brasil tornou disponível mais um facil-
itador para o preenchimento da Declaração do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física: o Rascunho IRPF. 

Trata-se de um aplicativo que permite o preenchimento prévio de algumas
informações necessárias à Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física, exercício 2015, ano-calendário 2014 - DIRPF 2015. Este aplicativo
pode ser utilizado em computadores e/ou dispositivos móveis (tablets e smart-
phones) com sistemas operacionais Android e iOS (Apple), oferecendo assim
maior comodidade e mobilidade para o usuário. 

Podem ser registradas informações sobre fatos ocorridos entre 01/01/2014
a 31/12/2014. As informações registradas neste aplicativo poderão ser poste-
riormente recuperadas para a DIRPF 2015. 

Para maior comodidade do usuário, estão disponíveis funcionalidades como: 
?  preenchimento automático de campos, com informações obtidas das

bases de dados da RFB;
?  possibilidade de salvar as informações inseridas para continuar seu

preenchimento em momento posterior, inclusive em outro dispositivo móv-
el ou computador (armazenamento em nuvem).

O controle de acesso aos dados do Rascunho IRPF será feito por meio de
uma palavra-chave (senha) criada pelo próprio usuário, que será solicitada
para recuperação das informações. 

A palavra-chave é de uso estritamente pessoal e não deve ser transferida. A
guarda, o sigilo e a utilização da palavra-chave são de exclusiva responsabil-
idade do usuário. 

Em caso de perda ou esquecimento da palavra-chave, as informações in-
seridas no Rascunho IRPF não poderão ser recuperadas. Se for o caso, poderá
ser criado novo rascunho. 

Esta versão do Rascunho IRPF não contemplará todas as informações
constantes da DIRPF 2015, assim como a funcionalidade de impressão. A
performance do aplicativo dependerá da qualidade do equipamento utilizado
e do tipo e sinal da conexão com a Internet (3G, 4G ou Wi-Fi). 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1545, DE 03 DE FEVEREIRO DE
2015

DA OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO
Art. 2º Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual referente

ao exercício de 2015, a pessoa física residente no Brasil que, no ano-cal-
endário de 2014:

I - recebeu rendimentos tributáveis, sujeitos ao ajuste na declaração, cuja
soma foi superior a R$ 26.816,55 (vinte e seis mil, oitocentos e dezesseis
reais e cinquenta e cinco centavos);

II - recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusiva-
mente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

III - obteve, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou
direitos, sujeito à incidência do imposto, ou realizou operações em bolsas de
valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;

IV - relativamente à atividade rural:
a) obteve receita bruta em valor superior a R$ 134.082,75 (cento e trinta

e quatro mil, oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos);
b) pretenda compensar, no ano-calendário de 2014 ou posteriores, prejuí-

zos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2014;
V - teve, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos,

inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais);

VI - passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês e nesta
condição encontrava-se em 31 de dezembro; ou

VII - optou pela isenção do Imposto sobre a Renda incidente sobre o ganho
de capital auferido na venda de imóveis residenciais, cujo produto da venda
seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no País, no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato de
venda, nos termos do art. 39 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005.

§ 1º Fica dispensada de apresentar a Declaração de Ajuste Anual, a pessoa
física que se enquadrar:

I - apenas na hipótese prevista no inciso V do caput e que, na constância da
sociedade conjugal ou da união estável, os bens comuns tenham sido declara-
dos pelo outro cônjuge ou companheiro, desde que o valor total dos seus bens
privativos não exceda R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e

II - em pelo menos uma das hipóteses previstas nos incisos I a VII do caput,
caso conste como dependente em Declaração de Ajuste Anual apresentada
por outra pessoa física, na qual tenham sido informados seus rendimentos,
bens e direitos, caso os possua.

§ 2º A pessoa física, ainda que desobrigada, pode apresentar a Declaração de
Ajuste Anual, observado o disposto no § 3º.

§ 3º É vedado a um mesmo contribuinte constar simultaneamente em mais
de uma Declaração de Ajuste Anual, seja como titular ou dependente, exceto
nos casos de alteração na relação de dependência no ano-calendário de 2014.

DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA OU POR NÃO APRESEN-
TAÇÃO

Art. 10. A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo de que
trata o caput do art. 7º, ou a sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o
contribuinte à multa de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração de
atraso, calculada sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que
integralmente pago.

§ 1º A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e
tem:

I - como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta
e quatro centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto
sobre a Renda devido; e

II - por termo inicial, o 1º (primeiro) dia subsequente ao término do período
fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual e, por termo final, o mês
da entrega ou, no caso de não apresentação, do lançamento de ofício.

§ 2º No caso de declarações com direito a restituição, a multa por atraso na
entrega não paga dentro do vencimento estabelecido na notificação de lança-
mento emitida pelo PGD ou pelos serviços “Declaração IRPF 2015 on-line”
e “Fazer Declaração” de que tratam, respectivamente, os incisos I, II e III do
caput do art. 4º, com os respectivos acréscimos legais decorrentes do não
pagamento, será deduzida do valor do imposto a ser restituído.

§ 3º A multa mínima aplica-se inclusive no caso de Declaração de Ajuste
Anual da qual não resulte imposto devido.

Documentos necessários para elaboração da DIRPF/2015:

1 - Cópia da declaração do IR 2014, que vai facilitar o preenchimento do
documento;

2 - Informes de rendimentos de instituições financeiras (banco envia para
o cliente);

3 - Relação de compra e venda de ações, inclusive com a apuração mensal
de imposto;

4 - Informes de rendimentos de salários, distribuição de lucros, aluguéis,
entre outras fontes de renda;

5 - Outras rendas recebidas em 2014, como herança, doações, indenizações
por ação, resgate do FGTS;

6 - Recibos de venda ou compra de bens, como carros e imóveis, ocorridos
em 2014;

7 - Documentos da aquisição de dívidas ou empréstimos em 2014;
8 - Recibos de pagamentos de plano de saúde (é necessário informar o

CNPJ do convênio);
9 - Recibo de despesas médicas e odontológicas (é necessário informar o

CNPJ ou CPF);
10 - Recibos de despesas com educação (é necessário informar o CNPJ);
11 - Comprovante de pagamento de previdência social e privada (é

necessário informar o CNPJ);
12 - Comprovante de doações realizadas (além do valor, deverão constar

valor nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário; data e especificação do
evento e identificação de quem pagou com o nº do CPF);

13 - Recibos de empregada doméstica - só é possível deduzir os gastos com
uma funcionária (é preciso informar número NIT);

14 – Comprovantes das despesas com Pensão alimentícia, (é necessário o
CPF e data de nascimento do Alimentado);

15 - Livro caixa; 16 - DARFs de Carne Leão pago em 2014.
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CLASSIFICADOS AQUI

Informações para a Coluna,
gazetahoje@hotmail.com

Vende-se Apartamento 3
quartos na Avenida Canal 5,
próximo a Delegacia. Fones:

(75) 9985-0085- (79) 9936-9525 –
(79) 8814-6244

 

Aceitamos encomendas de
tapioca, caruru, bobô, tortas etc.
para eventos.
Preço a combinar.
8855.6468 falar com Tânia

Vende se uma casa na Rua
Valdomiro Teixeira da Silva  nº
16  bairro DER Próximo ao
Banese da Rua Alagoas. Valor a
combinar. Contratos: 9821-
7387/ 8855-6468 - Tânia

LIGUE: 3214-5421

Troco um Ecosporte, ano 2011,
completão, Preto,  por um
Crossfox ano 2013, Contato pelo
telefone 9932-1656.

Aluga-se Quitinetes, aqui
mesmo no Augusto Franco, Tel.
9960-3009

Galo do Augusto Franco
consolida mais uma edição
O Bloco Galo do Au

gusto Franco, na
zona sul da capital

sergipana, completou a sua 6º
edição com muita folia, festa,
dança, desfile e uma alegria
contagiante, com a apresen-
tação de bandas que anima-
ram o Carnaval do Bairro. A
realização é da Casa Cultur-
al Careca e Camaradas,

através do vereador Max
Prejuizo. O carnaval anteci-
pado contou  com a presença
do Prefeito da   Capital João
Alves Filho, do vice José
Carlos Machado e outras au-
toridades politicas.

De acordo com os orga-
nizadores do evento, cerca
de cinco mil pessoas se
fizeram presentes, onde par-

ticiparam de um  grande
cortejo por várias ruas e
avenidas do conjunto, com
desfile dos bonecos gigantes,
dos pernas de pau e da
grande minhoca para alegria
da criançada.

“Estou muito feliz com o
sucesso do evento e quero
agradecer a todos que me
ajudaram na organização.

Também agradeço a amiga
Rivanda Farias Oliveira por
ter nos cedido quatro
bonecos gigantes que fizeram
a alegria da garotada. Nosso
objetivo tem sido alcançado
que é resgatar a tradição dos
antigos carnavais de rua, pro-
porcionando uma festa para
a família”, disse Max.

Divulgação

Max Prejuizo falando a um canal de televisão

UNIT busca parceria com a Guarda Municipal

O subcomandante da
guarda municipal
de Aracaju

(GMA), capitão Jonatas
Souza, recebeu integrantes da
coordenação do curso de
Educação Física da Univer-
sidade Tiradentes (Unit) para
estudar a formação de um
acordo de cooperação de
estágio, que contemplará as
modalidades ofertadas pelo
Centro de Treinamento do
Órgão (CT/GMA). A inicia-
tiva partiu da própria univer-
sidade que tem como intuito

expandir a formação discente.
A coordenadora de Estágio

e TCC discurso de Educação
Física, Lisane Menezes, con-
tou sobre  o serviço presta-
do pelo CT/GMA através de
uma professora da graduação
e, após visita feita ao local,
se surpreendeu com o volume
e a qualidade das         mo-
dalidades oferecidas aos
guardas municipais (GMs).
Esse acordo será muito bom
para ampliarmos a formação
dos nossos alunos, que
poderão ter contato com as

todas as possibilidades de
práticas corporais do CT. Fi-
camos muito felizes, por con-
ta dessa abrangência e em ver
que temos esse serviço aqui
em Aracaju, disse. De acor-
do com Lisane, cerca de 60
estudantes do curso de ba-
charelado deverão ser bene-
ficiados.

O subcomandante da GMA
também demonstrou a satis-
fação por esta parceria públi-
co-privada, entendendo que
será extremamente en-
riquecedora para CT e para

a universidades. Esse é o
grande plus no processo de
formação dos alunos da Unit,
que deverão interagir com os
praticantes das diversas mo-
dalidade do CT, o que acar-
retará em ganho profissional.
Essa parceria que será firma-
da demonstra que estamos
no caminho certo e que, o tra-
balho desenvolvido pelos
GMs que atuam no CT vem
sendo reconhecido, principal-
mente no meio acadêmico.

Guarda Municipal de Aracaju em parceria com a Unit

Divulgação

Politica no Augusto Franco

O Conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital
sergipana, tem mais de 80 mil habitantes. É o maior
complexo habitacional de Sergipe. Bem localizado,
próximo a praia a 4 quilômetros. A invasão imobiliária
toma conta da área. Desde a sua fundação, muitas
melhorias foram feitas por prefeitos que por aqui pas-
saram. A última delas foi a cobertura dos canais 4 e 5 e
ainda por fazer o canal 3.

A ponte que liga o Conjunto Inácio Barbosa ao Con-
junto Augusto Franco, também trouxe enormes benefí-
cios para a população. Assim, aos poucos o núcleo
habitacional vai ficando em ordem, apesar de que nin-
guém está satisfeito com nada.

O vereador Max Prejuízo teve uma boa votação no
Augusto Franco e tem prestado bons serviços ao con-
junto. Max reuniu a população e prestou contas de suas
atividades como parlamentar. Como ninguém é per-
feito mesmo, Max tem suas falhas e está pronto para
corrigi-las. Está certo o vereador.

No próximo ano, é de eleições. O brasileiro vai às
urnas para eleger prefeitos e vereadores. Diante disso,
algumas pessoas têm se apresentado ou insinuado ser
pré-candidato ao cargo de vereador de Aracaju. To-
dos têm o direito para tal. É legítimo.

Na eleição passada, representando o Augusto Fran-
co diretamente, teve Max Prejuizo, que hoje é verea-
dor e Acácio Cardoso que ficou na suplência. A cam-
panha foi ordeira, sem maiores problemas.

A coluna teve a informação de que ano que vem
outros pré-candidatos estarão se apresentando como
defensor do Augusto Franco. Uma coisa é certa: quem
tiver serviço prestado no conjunto vai ter o reconheci-
mento do povo. A população é grande e tem voto para
eleger uns três vereadores.

BANESE
A população do Augusto Franco está solicitando dos

diretores do Banese que amplie o número de cash na
agência local. Como o estabelecimento bancário atende
a não só o povo do AF e sim pessoas que vêm de
outras localidades, o tumultuo se cria na agência. Em
dias normais, os cashs ficam todos ocupados, imagine
em data de pagamento.

DELEGACIA
A 4ª Delegacia, que fica no Augusto Franco agora é

plantonista. Ela atende a zona sul da capital sergipana.
Já era uma reivindicação dos moradores.

VIOLÊNCIA
Por falar em delegacia, a policia precisa estar mais

presente nas praças do Af, principalmente à noite. É
que os bandidos fazem a festa nestas localidades. A praça
dos Idosos, como é carinhosamente conhecida, na ca-
nal 5, a bandidagem usam drogas abertamente. Isso
acontece após um show que é feito todos os sábados e
domingos na praça.

GUARDA
Outra reivindicação dos moradores é com a Guarda

Municipal. A população pede que a policia municipal
faça uma ronda nas portas das escolas. É que cresce o
roubo de celulares nesta área.

UNIVERSIDADE

Por falar em guarda, estudantes de uma Universidade
que fica no Augusto Franco reclaman da falta de     se-
gurança e também pede a presença da Guarda e da
policia militar. Um aluno saia da Universidade, depois
de fazer um lanche próximo a escola, foi abordado por
um menor que levou o seu celular.

GONZAGÃO

A Casa de Espetáculo Gonzagão está com progra-
mação diferenciada todos os finais de semana. Um gru-
po de músico está propondo uma programação sema-
nal com vários ritmos inclusive o forró. O Objetivo é
valorizar os cantores da terra e descobrir novos talen-
tos.

MERCADO

A população do AF continua reclamando do Merca-
do porque muitas bancas continuam fechadas e só abrem
no domingo, quando tem o maior movimento. Ainda
sim, a banca de verduras sem agrotóxico quase que
não tem produtos. Seria bom que a direção do merca-
do abrisse outra banca do gênero para concorrer e não
deixar os clientes na mão.



 

Terezinha de Jesus
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Terezinhajesus447@gmail.com

Utensílios
Domésticos

Augusto Franco
(Fundo da

Delicatessem Santa
Cecília)

Rua A-5, 30

Telefone: 3024-2559

O PINGUIM

Correios abre inscrição
para concurso

Estão abertas até 17 de março as inscrições para o 44º Concurso Internacional de
Redação de Cartas, promovido pela União Postal Universal (UPU), entidade que reúne
operadores postais de 192 países.

O concurso, que no Brasil é realizado pelos Correios, tem como objetivo desenvolver
a habilidade de composição dos jovens, contribuir para o estreitamento das relações de
amizade internacionais e aprimorar a comunicação por meio da escrita.

O tema este ano é “Escreva uma carta para descrever o mundo onde gostaria de
crescer”. Podem participar do concurso estudantes de até 15 anos de idade da rede pública
e privada de ensino. As redações devem ser redigidas de próprio punho, com caneta
esferográfica preta ou azul e escritas em língua portuguesa, contendo no máximo 800
palavras.

Para concorrer na etapa estadual, o estudante deve passar por uma seleção em sua
escola. Cada escola pode inscrever até duas redações. O regulamento completo, a folha
de redação e a ficha de inscrição estão disponíveis no site dos Correios, no link.

Premiação
Na etapa estadual, serão premiados os três primeiros colocados. O primeiro lugar

ganhará um tablet; o segundo receberá um smartphone; e o terceiro, uma câmera digital. Já
na fase nacional, o vencedor ganhará uma TV e um troféu, e sua redação representará o
Brasil na etapa internacional, a ser realizada pela União Postal Universal. As escolas também
recebem prêmios, como computadores e impressoras. O Brasil já venceu a fase internacional,
que acontece desde 1972, em três oportunidades, e é o 2º país em número de vitórias,
atrás apenas da China, com cinco.

Fonte: Assessoria de Comunicação.

Para você que não abre mão de curtir
uma boa balada, ‘Henrique e Juliano
Privilege’ promete reunir diversão,
gente bonita e encontros inusitados.
Marcada para acontecer na véspera de
feriado do Aniversário de Aracaju, 16
desse mês, a festa vai rolar no Com
Amor Beach Bar, a partir das 20h, com
apresentações da dupla Henrique e
Juliano, Chicabana e Luan Estilizado.
Além da programação musical, outro
atrativo da festa será o formato
intimista, com palco baixo onde os

Henrique e Juliano

Turnê
Seu feriado vai ficar
impossível de perder.
No dia 4 de abril, na
Praia do Saco Ivete
Sangalo e Harmonia
do Samba vão
proporcionar um final
de tarde inesquecível
que se estenderá até à
madrugada do dia 5.
Esse show faz parte da
turnê Ivete Sangalo

Banda Vanguarda

No dia 14 desse mês acontecerá o show com a banda Vanguart e participação das bandas
Os Bons Freaks e Plástico Lunar. De acordo com a assessoria de imprensa, essa é uma
das melhores bandas surgidas no cenário nacional dos últimos anos. O Vanguart alcança
com o novo álbum “Muito mais que o amor”.
A apresentação será na Casa Rua da Cultura, localizada na Praça Camerino, nº 210,
Centro.
Os ingressos estão disponíveis na venice Skate Shop, do Centro; Art Evolution, da avenida
Hermes Fontes e Inquérito do Shopping Jardins. Mais informações por meio do (079)
3021-6580.
Fonte: Assessoria de imprensa

O Instituto Banese e a Prefeitura
de Aracaju assinaram o Termo de
Outorga de Cessão de Uso para
a construção de um monumento
em homenagem ao ex-
governador Marcelo Déda no
Parque Governador Augusto
Franco (Sementeira). O
monumento será construído
onde está a árvore da espécie
Pau Brasil plantada, no ano de
2005, por Marcelo Déda e pela
ex-primeira dama Eliane Aquino
durante um evento que marcou a
implantação do Bosque do
Sesquicentenário de espécies
tropicais, e onde foi depositada
parte de suas cinzas, atendendo
a um dos seus últimos pedidos
pouco antes de falecer.
Com o projeto de construção do
monumento, o Instituto Banese
realiza mais uma ação de
valorização e preservação da
história de Sergipe, tendo em
vista a reconhecida trajetória
política do ex-governador.
“Cumprindo o estatuto do
Instituto Banese de preservação
do acervo histórico e cultural de

Sergipe, assim como é feito no
Museu da Gente Sergipana, que
agora leva o nome de Marcelo
Déda, o monumento é, além de
uma homenagem, uma forma de
preservar a memória desse
homem que marcou a política no
Estado, e que agora faz parte da
história de Sergipe”. O diretor
superintendente, Ezio Déda,
agradece ainda a sensibilidade da
Prefeitura de Aracaju por ceder a
área onde será construído o
monumento, que segundo ele,
terá sua obra iniciada em março
com a previsão de término para o
mês de junho.
De acordo com o secretário de
Planejamento, Orçamento e
Gestão (SEPLOG) de Aracaju,
Igor Leonardo Moraes
Albuquerque, a Prefeitura de
Aracaju se sente feliz em
contribuir com a preservação da
memória do ex-governador
Marcelo Déda. “Desde a
solicitação inicial para a
construção do monumento o
prefeito João Alves acatou a ideia
e a prefeitura se sente honrada

em poder colaborar com a
preservação da memória de
Marcelo Déda, um homem e um
político que marcou a história de
Sergipe e de Aracaju, cidade da
qual foi prefeito duas vezes e com
a qual teve uma forte relação.
Estaremos acompanhando o
processo de construção do
monumento e com certeza iremos
colaborar para que o Instituto
Banese realize esse importante
projeto”.
A construção do monumento em
homenagem a Marcelo Déda
também é um desejo da família
do ex-governador, que desde
dezembro de 2013 buscou meios
para torná-lo real. Além de
entender o projeto como a
concretização do pedido de
Déda, a ex-primeira dama Eliane
Aquino o considera como um
presente dedicado aos
sergipanos.  “A construção
desse monumento representa
mais que a realização de um dos
últimos desejos de Marcelo.
Representa um presente que
gostaríamos de entregar ao povo

de Sergipe, que ele tanto amou. Esse
espaço será não só uma forma para
que as pessoas possam conhecer
um pouco mais sobre a trajetória do
ex-governador, mas especialmente
absorverem mais sobre sua história.
Uma história que esteve por muito
tempo entrelaçada à do homem
republicano e estadista, que abriu
as portas para o desenvolvimento
do nosso estado e que alcançou o
mais alto posto do Poder Executivo
em Sergipe, mas que nunca
esqueceu da população, mesmo nos
momentos mais difíceis que
atravessou. Espero que esta e as
próximas gerações tenham como
exemplo o legado que ele nos deixou
e que devemos carregar na mente e
nas ações”.
Além do Diretor superintendente do
Instituto Banese e do Prefeito de
Aracaju, a assinatura do termo
contou com a presença do vice-
prefeito, José Carlos Machado, do
Secretário de Planejamento,
Orçamento e Gestão, Igor Leonardo
Moraes, da Secretária Municipal de
Governo, Marlene Calumby, e da ex-
primeira dama, Eliane Aquino.

Ex-Governador Marcelo Déda- Instituto
Banese/Museu da Gente Sergipana

Marcelo Déda é homenageado


