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AUGUSTO FRANCO

Confira esta e outras atrações na col-
una Fina Stampa, assinada pelo jornalis-
ta Múcio Miranda nas Páginas 7 e 8

Modelo Gabriela Correia para as lentes de
Nick Saiker

Impeachment

BRASILEIROS VÃO ÀS RUAS CONTRA
AJUSTE FISCAL DO GOVERNO DILMA
Aumento da gasolina, inflação galopante e crise politica levam o povo a pedir saída do Governo petista

Se dizendo enganados pela presidente da República, Dilma Roussef (PT), quando disse uma coisa na campanha e fez outra totalmente diferente, onde aumentou o preço da gasolina, cortou
verbas na educação, inflação desenfreada, crise na politica, corrupção, quebra da Petrobrás, os brasileiros se reúnem neste domingo, 15, nas ruas para pedir o impeachment da presidente
Dilma Roussef. Em Aracaju-Sergipe, a partir das 9 horas e trinta minutos, a concentração será na Avenida Santos Dumont, na Orla da Atalaia.  (Página 4A)

DIVULGAÇÃO

Aracaju completa 160 anos e
Prefeitura prepara uma vasta
programação para celebrar

ANIVERSÁRIO

Aracaju completa 160 anos
no dia 17 de Março, terça-
feira e, para celebrar a data,
a Prefeitura preparou uma
programação especial de
obras e atividades culturais
que será realizada durante
todo o mês. Com o objetivo
de envolver a população e os
mais diferentes setores da co-

munidade nas festividades, as
programações já iniciam no
próximo dia 11. A progra-
mação envolverá o desejo do
aracajuano em mostrar sua
satisfação em ser filho dessa
terra e o desejo de que, cada
vez mais, esta seja a terra dos
nossos sonhos.

                     (Página 4A)

Meladinho
foi um
sucesso

Caderno C

Orla de Aracaju, a mais bonita do Brasil e um dos cartões postais da cidade

“Vale o que está escrito”. É
o nome da coluna do jornalis-
ta Cláudio Messias, que está
estreando na Gazeta Hoje.
“Tem candidato para mais de
metro e meio em 2016,” é o
que comenta o jornalista e ain-
da: Capitão      Samuel, PSL,
disse ou não disse que a PM
está boicotando o trabalho do
secretário de Estado da Seg-
urança Pública, Mendonça
Prado. Por meio da assesso-
ria de imprensa,     Samuel
nega e garante que apenas deu
publicidade ao comentário do
vereador Pedro da
Telergipe.Veja na página 3A)
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Aniversário de Aracaju

A cidade de Aracaju faz
aniversário no próximo dia 17
de março. São 160 anos de
idade. Cada prefeito que por
ela passou deu sua contri-
buição. O atual prefeito da ci-
dade, João Alves Filho (DEM)
vem dando a Aracaju o seu
estilo de administrar e vem
com o slogam: “É um prazer
morar aqui”.

Claro que a cidade ainda

falta muito para se tornar um
melhor lugar para se morar.
Uma coisa é certa: quem pas-
sa umas férias por aqui dá von-
tade de morar mesmo. Araca-
ju é toda planejada. Ela  na-
sce na Colina do São Antonio.
Tem templos barrocos. É pla-
na. Tem uma vista   maravil-
hosa ao longo da Avenida bei-
ra Mar até chegar na praia da
Atalaia. Ainda conta com a

Orla mais bonita do Brasil.
Aracaju é tudo de bom.

Por aqui muitas pessoas são
de outras localidades. O Esta-
do vizinho da Bahia, do qual
Sergipe se libertou, vem muita
gente fixar residência em Ara-
caju. Outro Estado é o de Ala-
goas. Se somar os baianos e
os alagoanos quase que a
metade da população aracajua-
na.

O prefeito de Aracaju, João
Alves Filho preparou uma
vasta programação para o
aniversário da sua cidade.
Dentro da programação, João
Alves fala na criação do BRT,
um sistema de transporte com
corredor para ônibus. Este é
o maior presente que a popu-
lação espera do prefeito.

Holocausto: descartabilidade humana.Novo!

 Um capítulo imenso de
sangue se deu sobre a
Alemanha nazista. O
holocausto. Movidos pela
intolerância, suposta
supremacia e crueldade,
ceifaram inúmeras vidas,
almas e sonhos. Pessoas
viraram posse; objetos;
números; robôs em série. Um
verdadeiro massacre contra a
dignidade humana e contra
todas as esperanças de um
futuro.

Hitler possuía o dom da
liderança, seguidores, a raiva
de uma guerra perdida, a
vontade de reerguer a
Alemanha após a humilhação
e culpa na primeira guerra
mundial e a inteligência para
por em prática suas teorias.

Dentre elas, a vontade de
consolidação de um Estado
racialmente puro. Em
resumo, os nazistas galgaram
por sorte e Adolf Hitler estava
a cada vez mais próximo do
poder. A barbárie começou a
acontecer depois de um
incêndio criminoso que
destruiu o prédio do
parlamento alemão e a culpa,
em uma jogada de mestre, foi
dada aos comunistas, o que
resultou numa declaração de
Estado de emergência,
assinada pelo presidente, que
ocasionou o decreto que
suspendia todos os direitos
civis básicos e proteções
constitucionais, permitindo
assim um futuro próximo de
arbitrariedade e atrocidades.

Em 1934 morre o
Presidente Hindenburg e
Hitler o chanceler, abole o
cargo de presidente, se
nomeando assim, líder da
nação e chefe do governo, ou
seja, autoridade máxima de
poder. Poderia criar e abolir
leis; mandar e desmandar nas
autoridades. Nada poderia
banir seus interesses e
objetivos. Novas leis e
decretos surgiram e foram
segregando; excluindo e
discriminando a população.
Quem não estivesse no padrão
era descartável.

Agressões físicas e
psicológicas eram feitas con-
tra os “impuros”. Judeus,
deficientes, homossexuais,
ciganos e diversos outros,

tiveram sua vida violada,
interrompida, arrancada,
dilacerada. Foram vítimas do
isolamento, da perseguição,
da perda da singularidade, da
desolação, do ódio e da
carnificina.

Vale ressaltar que esta
parte da história deve ser
contada, relembrada e
questionada para que se
tenha noção da dimensão
negativa que teve e da
tamanha crueldade usada
contra seres humanos,
fazendo que com que
acontecimentos parecidos
jamais voltem a ocorrer.

Este artigo de opinião
está relacionado a matéria
Temas em Direitos Humanos
da Universidade Estadual de
Mato Grosso do Sul.

Gabriela Queiroz Esteves Ribeiro

gabrielaqueirozribeiro@hotmail.com

A liberdade
A liberdade não é um

pássaro voando no azul do
infinito, sem destino, sem
consciência: ser livre é ser
infinito em cada destino, é
saber porque e para que voar
naquela direção.

A liberdade propõe
autonomia e habilita a sair das
cavernas para abrir os olhos
e ver as próprias
oportunidades. A pessoa livre
não depende, compartilha,
não estende a mão para
receber, sem trabalhar,
porque é um ser inteligente
capaz de superar, avançar,
aprender, produzir. A
liberdade é a mãe da
igualdade: ela não sustenta a
pobreza, ela socorre na fome
emergencial, mas ensina seus
filhos a pescar.

A liberdade mobiliza,
não paralisa. Ela inclui. Jamais
exclui alguém pela raça, pela
camada social, pela etnia,
pela fé que professa, pelo
pensamento político/
ideológico. A liberdade põe
de pé, dá energia para
concorrer e vencer, chegar
junto, sem deixar pessoas
clamando na beira do
caminho eternamente.

A liberdade não
censura, não se desculpa, não
discrimina, ela ensina o
discurso e a postura dos
iguais perante a lei e canta
junto o hino cívico, sem
interferência de apartheid. A
liberdade é o espelho onde se
mira a responsabilidade.

A liberdade é atributo

do ser humano. Ela não aceita
máscara, mentira, submissão,
nem tem medo da verdade,
porque só a verdade liberta.

Ser livre é não estar
comprometido com nenhum
tipo de constrangimento e nem
estar carimbado por siglas que
reduzem a velocidade no
caminho da paz. Para ser livre
há sacrifícios e não guerra!

Ser livre não é impor
conceitos, filosofia, ideologia,
religião, política. Ser livre é ter
sabedoria para viver a
verdade sem atropelar o
tempo e o espaço, no limite
do outro. Quem impõe não
sabe o que é liberdade. Quem
apoia a servidão, a
escravidão, o sequestro de
ideias ou se regozija com a

prática de manter pessoas
reféns de qualquer projeto
político, tem discurso
provisório e frágil de
liberdade. Finge-se
libertador.

“...Liberdade, essa
palavra que o sonho humano
alimenta que não há ninguém
que explique e ninguém que
não entenda...” Cecília
Meirelles.

Ivone Boechat
Sobre o Autor

Membro da Academia
Duquecaxiense de Letras e
Artes-RJ Consultora em
educação PhD Psicologia da
educação 16 livros
publicados

i.boechat@terra.com.br
www.ivoneboechat.blogspot.com

Ivone Boechat

Loteamento

Loteamento em terra de ninguém. É assim que parece
a cidade de São Cristóvão. Alguém vem de fora, se apodera
de um pedaço de terra e vira dono.

Antigamente quem se candidatava a prefeito era filho
da terra, residente, conhecedor dos problemas da população.
Hoje, alguém bota o olho e diz: vou ser prefeito daquela
cidade, ou indicar alguém, porque ela vai me dar condições
de crescer politicamente. Assim aconteceu com Nossa
Senhora do Socorro tão cobiçada pelos políticos.

Apesar dos problemas administrativos e financeiros que
tem São Cristóvão, eles não são empecilhos para a ambição
de políticos. Se pelo menos se interessasse para resolver os
problemas da cidade, mas isso é o que menos interessa.

Cota

Como tem cota para
negros, para deficientes, nas
universidades e empresas,
deveria também ter cota para
familiares de políticos que
quisessem ingressar na
política. Ou seja, só poderia
se candidatar um em cada
eleição, majoritária ou não. Só
assim moralizava e dava
chance a outras pessoas. A
coisa é tão boa que pai, mãe,
filho, sobrinho, irmão, avó,
esposa, papagaio, cachorro,
cavalo, encantado. Todos
tentam participar do mundo
mágico da política. A maioria
já faz parte desse mundo.

Adolescente

O secretário de
Estado da Segurança
Pública de Sergipe,
Mendonça Prado foi feliz na
sua fala quando disse, em
relação ao crime praticado
por adolescentes  que é
preciso realizar um debate
construtivo e não passar a
ideia para a sociedade de
que há a necessidade
apenas da polícia. “Dizer
que estamos precisando
apenas de polícia, não é
verdade, estamos
precisando de polícia, mas
de uma participação mais
efetiva de todos os
segmentos da sociedade e
principalmente do pai e da
mãe e a família.

Acredite
Acredite se quiser, mas esses caras de pau não têm

limite quando o assunto é dinheiro público. Não bastassem
as roubalheiras descobertas, eles arrumam sempre outra
maneira de enganar. Veja o que o presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), autorizou:
aumento em todas as despesas com parlamentares, incluindo
verba de gabinete – usada para pagar funcionários –, auxílio-
moradia e cota parlamentar, que inclui gastos com passagens
aéreas e conta telefônica. Como se não bastasse, além do
reajuste dos benefícios, esposas de deputados passariam a
ter o direito de utilizar a cota de passagens aéreas dos
deputados, desde que fosse exclusivamente entre Brasília e
o estado de origem. Será que esses nossos representantes
não podem bancar a passagem de seus cônjuges?

Injustificável

Para justificar o
injustificável, o nobre
parlamentar disse que se
trata de um reajuste
inflacionário, mas que serão
feitos cortes na mesma
proporção para que o impacto
seja “zero” no tamanho da
correção. Quem acredita
nessa balela que está apenas
fazendo a correção
inflacionária? que não está
dando aumento? que não está
aumentando verba, mas
corrigindo a inflação.
Quando é que o povo vai
acordar?

Reajustinho

Esse reajuste será a
partir de abril deste ano e
representará impacto de
cerca de R$ 110 milhões.
Pois bem, eles não estão nem
ai para a crise pela qual o
país está passando. Que se
dane crise, e principalmente
o povo. Essa brincadeirinha
séria de mau gosto vai custar
para os cofres públicos a
partir de 2016, a bagatela de
R$ 150 milhões por ano com
despesa extra. É dinheiro
nosso saindo pelo ralo, ou
melhor, pelo ladrão e com
destino certo.

Imoral

O reajuste pode até ser legal, tomando como base à
variação do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo),
por onde são corrigidos os reajustes e os valores que são
pagos, mas é imoral, levando-se em conta os autos salários,
muitos benefícios, mordomias e o diabo que os valha. E
pasmem, o auxílio-moradia passará de R$ 3.800 para R$
4.243 por mês. O impacto extra por ano, será, assim, simples,
de R$ 885 mil.

Atrativa

Para o exercício das
atividades do mandato, os
deputados recebem a cota
parlamentar, que varia de
27.977,66 a 41.612,80. Este
pequenino benefício inclui, entre
outras despesas, gastos com
escritório fora da Câmara,
combustível, serviços postais,
fornecimento de alimentação ao
deputado, aluguel de aeronave,
serviços de segurança, de
consultoria e de divulgação das
atividades parlamentares. É ou
não é uma função atrativa?

Recuo

O assunto das
passagens aéreas que esposa
e/ou esposo de parlamentar
teria direito causou a maior
revolta na população e foi
assunto durante toda semana,
o que fez o nobre deputado
recuar. Mas esse foi só um dos
itens absurdos que ele queria
empurrar goela a dentro para a
população pagar a conta. Se
desse certo, tudo bem, se não,
tudo bem também, porque 99,9
dos aumentos que o deputado
e seus colegas queriam foram
aprovados.

Ato
O ato do dia 15 de março que estão organizando é

meramente político. Reclamar, reivindicar é direito nosso, mas
dai querer o impeachment da presidente, nesse momento,
apesar da avalanche de corrupção que tomou conta do país
não vai resolver. Temos é que cobrar e exigir seriedade com
o dinheiro público. Sabemos que hoje tudo está sendo
apurado e vindo á público, o que antes não se podia nem
cogitar a possibilidade de desconfiar de algum “grandola”.



GAZETA HOJE - PÁGINA 3A

ESTUDO DA CABALA

 Telefone 3044-0783����������������������������������������������������������������������

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!
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Cláudio Messias

Vale o que está escrito
Tem candidato para mais de metro e meio em 2016

Os deputados estaduais Robson Viana e
Garibalde Mendonça, ambos do PMDB,
os federais Adelson Barreto (PTB) e

Valadares Filho (PSB), o ex-prefeito Edvaldo
Nogueira, PCdoB, o ainda democratas secretário de
Estado da Segurança Pública, Mendonça Prado, e
alguns representantes dos nanicos que entram na
disputa, na tentativa de vender a candidatura, e outros
que poderão chegar, farão da sucessão de Aracaju
uma verdadeira guerra.

O engenheiro civil João Alves Filho, DEM, não é
burro. Ele sabe que existem desarranjos na
administração municipal e fazer a grande obra da
Avenida Santa Gleide será um passo importante, mas
será que conseguirá o dinheiro do Governo Dilma?

João poderá ou não tentar a reeleição. Se fosse
hoje, dificilmente conseguiria êxito no primeiro turno.
A coisa está feia lá para as bandas do Castelo Branco
e todo cuidado é pouco para não enterrar o projeto
de administração.

O desgosto de aliados e simpatizantes com
alguns secretários de João Alves é nítido. Muitos não
têm coragem de dizer a verdade, alertando o prefeito
para o risco que está correndo com assessores que
são seus piores inimigos políticos.

Meu amigo Dedé me garante que o fogoso e
valente Paulinho da UniãoTur, se tiver um grupo forte
por trás dele, tem coragem de disputar as eleições
municipais de Aracaju.

Paulinho mora do lado do hospital de doidos,
mas tem boas ideias, me conta Dedé, garantindo
que eleito prefeito Paulinho será capaz de construir
um mega estacionamento dentro do Rio Sergipe,
transformando-o numa obra de arte e atração
turística, porque o sujeito vai pegar peixe de dentro
do carro e se tiver um pouco de paciência ou for
parente de japonês, que gosta de peixe cru, já
come ali mesmo. Ou então, leva um forno, liga na
bateria do carro e assa.

O PT se rachar de vez com Jackson Barreto de

Lima poderá ter seu candidato nas eleições de
Aracaju. Pelas conversas de ponta de esquina e nos
bastidores fala-se em mais de dez nomes.

O prefeito de Socorro, advogado, policial
rodoviário federal, jornalista, radialista e empresário
Fábio Henrique, PDT, não está muito afim de realizar
o seu sonho, administrando Aracaju.

O que se diz é que Fábio e a primeira-dama e
agora, também, deputada estadual jornalista Sílvia
Fontes estão de olhos gordos em São Cristóvão e
do jeito que a coisa está feia por àquelas bandas
não será surpresa tomar a prefeitura do casal
Rivanda Farias-Armando Batalha.

O que a população cobra é que a capital tenha
uma boa administração e que acabe com a bagunça
em que se transformou o centro, com o bem público
sendo invadido por camelôs, empresários e outros,
transformando as ruas da cidade em verdadeiras
vias do inferno.

Aracaju, como se diz à boca miúda, não tem
comando firme, porque todo mundo manda e
desmanda.

Muita publicidade e pouca ação. O
“destrambelhamento” na emissão dos carnês do
IPTU e a contestação sobre   os valores cobrados
ainda darão lenha para as críticas ao administrador
municipal.

Inteligente, parte da oposição, está calada, para
não alertar João Alves Filho sobre a bagunça em que
se transformou a cidade. Querem dar o bote na hora
certa, quando João não terá mais fôlego para
recuperar o tempo perdido e até estimula a invasão
dos espaços públicos e batem palmas para as
demissões de comissionados, fusão e órgãos e
empresas. Enfim, querem o pior, para conquistarem
o melhor, que é a mão da viúva, de papel lavrado e
oficializado. Enquanto isso, vamos ouvindo pré-
candidatos e medindo, com certeza de que, por
enquanto, são para mais de metro e meio e mais
alguma coisa.

ATÉ A MORTE

A presidente Dilma
Rousseff apronta mais uma con-
tra os companheiros servidores.
Ela pretende fixar a idade 75 anos
para o barnabé se aposentar.
Muita gente vai trabalhar no in-
ferno ou céu. E ela rindo,
descansando com uma fortuna de
aposentadoria como ex-
presidente e outros mimos. Toma
o que você queria e graças ao
Bolsa Esmola.

CALOTE

Os prefeitos querem dar calote nos trabalhadores que foram
enganados e não receberam os salários. Eles querem que a Câmara
Federal aprove nova legislação, para que nunca paguem os
precatórios. Esta raça não tem jeito e se queimar, vai poluir e acabar
com a camada de ozônio. Ainda bem que alguns se salvam e podem
até ser mandados para o purgatório. O pior de tudo é que o presidente
Eduardo Cunha, PMDB-RJ, entrou no lero-lero e já designou colega
para elaborar proposta sobre o tema. Vem enxofre por ai.

BOICOTE

Capitão Samuel, PSL, disse
ou não disse que a PM está
boicotando o trabalho do
secretário de Estado da
Segurança Pública, Mendonça
Prado. Por meio da assessoria de
imprensa, Samuel nega e garante
que apenas deu publicidade ao
comentário do vereador Pedro da
Telergipe, que o deputado,
também, não diz de onde é o
ilustre edil.

Meu amigo Tonho do Bilú
Miúdo, inteligente como
ninguém- mais inteligente do que
ele só Lula, que continua
enganando o povo até hoje e
ficando cada vez mais rico-,
garante que a Câmara dos
Deputados não revogou a
decisão de conceder passagens
para esposas e esposos dos
deputados, por pensar noINCOMPETENTE

Um parlamentar quer saber
a razão do presídio de Estância
não ter sido concluído. Um outro
não tergiversou e disparou:
pergunte ao Benedito (Ex-
secretário de Estado da Justiça).
Segundo este parlamentar, a
incompetência gerencial de
Benedito Figueiredo, como
secretário de Justiça, responde
pela precariedade dos presídios
em Sergipe. Segundo ele, como
secretário, Benedito foi
preguiçoso, omisso,
incompetente e negligente, não
tendo uma boa política de
relacionamento com os agentes
prisionais e muito menos
procurou colocar em prática
projetos de ressocialização,
fazendo com que os presídios e
delegacias de polícias se
transformassem em verdadeiros
depósitos de seres humanos,
sucateadas e sem as mínimas
condições de trabalho para os
policiais. Em tempo: Benedito já
foi vice-governador e deputado
federal pelo antigo PFL.

FARRA

Entidades sociais defenderam o fim das contribuições de
empresas para campanhas eleitorais e a eleição com dois turnos para
deputados e senadores. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Movimento
contra a Corrupção Eleitoral (MCCE), que apresentaram a proposta
conhecida como Eleições Limpas (PL 6316/13), defenderam o fim do
financiamento empresarial de campanhas eleitorais e um sistema
eleitoral com dois turnos para eleger deputados e senadores. Querem
acabar com a farra da distribuição de propina, como vem acontecendo
na Petrobras, onde só o PT abiscoitou de uma negociada mais de 200
milhões de dólares. A preço de hoje mais de meio bilhão de reais.

dinheiro do povo. O negócio é
que aqueles que pulam a cerca
sacaram que deram um tiro no pé.
Eles entenderam que, de repente,
estariam numa boa, até num ho-
tel, fazendo o que fazem com o
povão, e de repente a dona patroa
ou o dono patrão poderia
“avionar” para Brasília e dar o
“fraga” na figura. Agora entendi
e concordo com Tonho.

CERCA

Tramita na Câmara dos
Deputados o Projeto de Lei 7926/
14, do Tribunal de Contas da
União (TCU), que altera o plano
de carreira da instituição (Lei
11.950/09) e concede aumento de
até 69% no valor das funções de
confiança (FC); incorpora à
aposentadoria parcela da
gratificação de desempenho; e
institui o adicional de
especialização e qualificação.
Pela proposta, as funções de
confiança terão os seguintes
reajustes:

- FC-6: de R$ 4.424,16 para
R$ 7.498,96;

- FC-5: de R$ 3.985,87 para
R$ 6.591,05;

- FC-4: de R$ 3.375,64 para
R$ 4.892,93;

MANGANDO

- FC-3: de R$ 2.510,09 para
R$ 3.516,80;

- FC-2: de R$ 1.323,46 para
R$ 2.140,65; e

- FC-1: de R$ 992,60 para
R$ 1.529,04.

O texto estabelece que a
parcela da gratificação de
desempenho que exceder o
mínimo definido na lei que rege
a carreira integrará os
proventos de aposentadorias e
pensões dos servidores
efetivos. Os servidores já
aposentados também terão
direito ao benefício, com regras
e cálculos diferenciados.
Enquanto eles fazem farra com o
dinheiro da gente, o povão
morre nas portas dos hospitais
e postos de saúde. Isto é Brasil.

FESTINHA

O prefeito de Lagarto, Lila Fraga, fez uma festinha para as
servidoras, como parte das comemorações do Dia Internacional da
Mulher. Ainda bem que essa turma não esquece que tem mãe e ela é
mulher. A administração municipal sabe da importância da mulher na
sociedade atual e não poderia esquecer essa data que chama a nossa
atenção principalmente para os atos de violência doméstica praticados
contra elas. Por isso, esses eventos servem para comemorar e valorizar
as mulheres e ao mesmo tempo dizer não às práticas de violência
existentes contra elas.” Disse o prefeito de Lagarto, Lila Fraga.

POBRETÃO

Francisco Gualberto, PT, diz que o Governo do Estado tem feito
reuniões com a Secretaria da Fazenda, para saber se tem dinheiro para
pagar aos servidores no final do mês. Parece aquela reunião de pobre,
que fica catando centavos, para ter como pagar as despesas mensais.

INFERNO

O pastor José Heleno da Silva, PRB, prefeito de Canindé do
São Francisco, na propaganda da televisão mostra uma cidade que
não parece ser de Sergipe, mas sim da Noruega, Finlândia ou Suécia.

O município, na versão do
prefeito Heleno Silva é um
paraíso, mas quem anda por lá,
garante que o inferno é bem
melhor. Está repreendido, em
nome de Jesus. Cuidado para não
arder na fogueira santa das
vaidades, porque a mentira tem
castigo divino e ai não vai
adiantar passar na corrente da
nação dos 318 pastores.  E quem
dá o propósito?

RASGADINHO

O Rasgadinho realizado em Aracaju é hoje, com o fim do Pré-
Caju, o melhor carnaval de rua do nordestino, só perde para o número
de brincantes. Mas, infelizmente, os organizadores não estão
cumprindo os compromissos e o pessoal que trabalhou, para oferecer
tranquilidade aos foliões, está na pindaíba. Eles é que realmente
dançaram, porque não receberam o pagamento, assim que terminou o
carnaval. O enredo deste ano foi calote nos bestas, porque nós

queremos é mais. O Rasgadinho
de Aracaju é uma cópia
profissionalizada dos Rasgadinho
de Dona Cica e o de Galeão, em
Barra dos Coqueiros, que faziam
com que o pessoal da Rua da
Frente disputasse com a turma do
Bairro Baixo para saber qual era a
melhor festa popular da cidade.
Dona Cica morreu com mais de 100
anos e até bem próximo da sua
morte estava lúcida e relembrava
os bons tempos do Rasgadinho.
Vale lembrar que tinha ensaio com
os tocadores e da porta-bandeira.
A turma saia com as roupas velhas
e rasgadas e com garrafas de

cachaça penduradas no pescoço. Era só alegria e muito talco e lança
perfume, que não era a de droga, mas sim com água. Alguns moleques
mais safados enchiam as lanças com xixi ou água e pimenta. Ai,
naturalmente, tinha sempre porrada entre os guris, logo desapartados
pelos adultos. As ruas eram de terra preta e a “melação” era inevitável,
por isso que a “fantasia” tinha que ser roupa velha e rasgada. É bom
lembrar que o deputado estadual Robson Vianna não pode ser
responsabilizado pelo calote dos seguranças, porque se ele deixou de
pagar a empresa que contratou os “parrudos”, a questão do calote
com os trabalhadores é de responsabilidade de quem os contratou. E
que se resgate para sempre que o Rasgadinho não é um patrimônio de
Aracaju, mas sim a raiz cultural de Barra dos Coqueiros.

Embora o prefeito Fábio
Henrique diga que Socorro cresce
e o orgulho do povo também, a
verdade é que a moçada do Pai
André reza para não chover,
porque senão vai ter gente
morrendo na lama. Lá são
reivindicadas obras de
macrodrenagem e calçamento das
ruas e avenidas. Mas o povo

merece, virão as eleições, os
presentinhos e ele esquece, que
o que ganha na eleição não
compensa o sofrimento de quatro
anos. São os santos que vivem
de promessas. Afinal, o Pai André
fica em Nossa Senhora do
Socorro. Nome melhor não
poderiam colocar, para que um
povo tão sofrido morasse.

PAI ANDRÉ
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Manifestações do povo

*O Brasil está passando por momentos delicados. Uma
crise sem precedentes se instalou na nossa Nação e, com
poucas perspectivas de saída. O Governo de Dilma Rous-
sef (PT) está totalmente perdido. A crise que está entre
Governo e Congresso nacional deixa políticos atônitos sem
saber o que fazer. Os escândalos na Petrobrás e no Men-
salão, nunca visto na história deste país, afetam o brasileiro
diretamente. A inflação galopante, o aumento de gasolina,
corte nas verbas da educação, corte nos direitos dos  tra-
balhadores, sem reajuste salarial, provoca uma insatisfação
generalizada entre as pessoas. Por conta disso e muito mais,
a população resolva ir às ruas para pedir a saída da presi-
dente Dilma Roussef. Neste domingo, portanto, os Estados
vão se unir para forçar o afastamento do PT no comando
da Nação.

* O jornalista Diogenes Brayner, um dos mais conceitua-
dos no Estado de Sergipe, que escreve uma coluna diária
do jornal Correio de Sergipe, disse no seu comentário de
terça-feira, 10, que  O panelaço, buzinaço, apitaço e gritos
de ‘fora Dilma’ assustaram a presidente, domingo, 8, quan-
do ela fez um infeliz pronunciamento em rede de radio e
TV para todo o Brasil. Ninguém suportou os 20 minutos de
lorotas para justificar um projeto econômico que aumenta
juros e provoca a inflação. Tudo isso como tática para
ajustar um País que descarrilou. A presidente ainda pediu
paciência à população para que suporte esse período   tor-
tuoso e a ajude vencê-lo. Cheirou a cinismo. Muitos
brasileiros desligaram sua TV para não ouvir inverdades da
presidente. Triste isso.

* Brayner disse ainda que, como pedir que uma popu-
lação indignada com desvio de bilhões dos cofres públicos
para uma quadrilha bem organizada – onde há dezenas de
suspeitos da cúpula política – tenha paciência? Como pedir
que o trabalhador se conforme com ajustes fiscais e quedas
salariais em razão do crescimento inflacionário? A impressão
é que a presidente surtou.

O protesto visto em boa parte do País, no domingo à noite,
no horário que ela falava para os ‘brasileiros e brasileiras’
(lembrou Sarney), fez com que ela amanhecesse a segun-
da-feira certa de que o movimento de domingo não será
uma ‘marolinha’. A expectativa é que inunda as ruas e aveni-
das dos principais centros políticos do Brasil e que vai
abalar uma estrutura frágil de Governo.

FUNDO DO POÇO 1
Segundo a Revista Veja, na

coluna Radar, o Palácio do
Planalto tem tido acesso a pes-
quisas que jogam Dilma Rous-
sef em patamar de impopular-
idade inéditos em seu governo.
São números muito piores do
que os que ela obteve após as
manifestações de 2013.

FUNDO DO POÇO 2
Diz a revista que Fernando

Pimentel recebeu na semana
passada o resultado de uma
prsquisa encomendada ao Vox
Populi que é desastrosa para
Dilma. Feita apenas em Minas
Gerais, onde ela venceu a
eleição, a pesquisa mostra que
62% dos mineiros consideram
seu governo “ruim” ou “péssi-
mo”.

FUNDO DO POÇO 3
Ainda a Veja publica que na

terceira semana de março, por
encomenda da CNI, o Ibope sai
às ruas para medir o pulso da
população em relação ao
governo Dilma.

PT
O Partido dos Trabalhadores

não sabe mais governar o país.
O Governo Dilma está total-
mente perdido. A crise politica
vem tirando o sono da presi-
dente. Câmara Federal e Sena-
do tomam conta das ações
governista. São derrotas e mais
derrotas que o Governo nesta
duas Casas  Parlamentares.

SAIDA
A melhor maneira que o

Governo Dilma tem para ajudar
aos brasileiros é renunciar ao
cargo. Ela sabe, como a impren-
sa também sabe, assim como
seus aliados que a governança
está inviável. A economia não
vai bem. A inflação toma conta
do dinheiro do trabalhador, en-
tre outros e a presidente não
tem pulso para controla tudo
isso. Ninguém respeita o
Planalto mais.

FALAR
Para se ter uma ideia da crise

no Planalto, é que durante a
semana a imprensa anunciou
que a presidente Dilma Rous-
sef não consegue falar com o
presidente do senado, Renan
Calheiros PMDB/AL, bem com
o presidente da Cãma dos

deputados, Eduardo Cunha
PMDB. Tão tamanha é a crise.

MENTIU
A presidente mentiu para os

brasileiros dizendo que o seu
segundo governo ia ser melhor
que o primeiro e que o Brasil
estava crescendo, que ia in-
vestir na educação, segurança
e combater a corrupção. Nada
disso fez, ao contrário, fez tudo
que dizia que o candidato a
presidente da República Aécio
Neves (PSDB/MG), faria, inclu-
sive aumento da gasolina e
ajuste fiscal.

RETORNO
É a lei de causa e efeito. Tudo

que o cidadão jogar para cima
cai, Se jogar mentira, calúnia,
volta para si. Está na natureza.
Já ouviu o ditado popular que
diz que “tudo que semear
colherá”, pois é, o que o PT
plantou agora está colhendo,
É triste isso.

BOLSO
O jornalista Ediberto Souza,

um dos mais antigos de Ser-
gipe, publicou em sua coluna
diária no Portal Infonet, dia 10,
que o governador Jackson
Barreto ainda não falou sobre
o pagamento do funcionalismo
público do mês de abril. O jor-
nalista conta que o secretário
da Fazenda Jeferson Passos,
adiantou que o Estado sofre
por conta do repasse da União
que vem tendo problemas na
arrecadação. O adiantamento
do Royalty da Petrobrás já se
esgotou março. Vamos aguar-
dar os acontecimentos.

PROFESSORES
Professores da Rede     Es-

tadual de Ensino estão preocu-
pados com o não reajuste sala-
rial da categoria este ano.
Governo e magistério já se sen-
taram a mesa para discutir o
piso salarial que o Governo de
Sergipe não paga.

CRISE
Os educadores de Sergipe

sabiam que o Governo de Ser-
gipe iria passar por esta crise
financeira. Portanto, a co-
brança fica pífia por conta das
condições do Estado. Tem pro-
fessor que não quer saber dis-
so não. Alega que o Governo
tem muitos cargos em comis-
são ganhando altos salários e
pode cortar a metade e repas-
sar para o trabalhador.

Povo vai às ruas pedir o impeachment da
presidente da República, Dilma Roussef

O Brasil está passan
do por três crises.
Na economia, uma

nova equipe tenta minimizar
as consequências do apagão
de racionalidade do primeiro
governo de Dilma Roussef,
que devastou as contas públi-
cas, arruinou a credibilidade
do país e lançou a atividade
produtiva em uma recessão
que ameaça ser longa e pro-
funda. Na politica, o Execu-
tivo e Legislativo travam uma
guerra particular em que as
decisões de cada lado são
tomadas por motivações em
que apenas raramente o in-
teresse nacional é o objetivo.

Partindo para o campo so-
cial, a paz das ruas esconde
uma tensão montante nas re-
des sociais, nas quais as pes-
soas estão combinando ex-
travasar sua insatisfação em

manifestações convocadas
para o próximo domingo, 15.
Em nenhuma dessas frentes,
a econômica, a politica e a
social, esperam-se melhoras
significativas a curto prazo.

Ao contrário, a sensação
geral é que os próximos me-
ses serão piores. Não se tra-
ta de fazer previsões pessi-
mistas, mas de refletir a una-
nimidade das opiniões de
empresários, sindicalistas,
analistas de diversos matizes
ideológicos.

Segundo a Revista Veja,
em na Carta ao Leitor, o Bra-
sil já passou por momentos
pareceidos com este e sobre-
viveu sem sequelas? pergun-
ta a revista,  para responder
que sim e explica: mas a res-
posta positiva conduz a out-
ra i9ndagação. O Brasil está
de posse agora dos recursos

que lhe permitiram contornar
crises semelhantes no passa-
do? Talvez não. De nosso
maior castigo econômico, a
hiperinflação, escapamos no
começo dos anos 1990 em
um momento de estabilidade
com Fernando Henrique Car-
doso na fazenda e Itamar
Franco no Planalto.

A Veja continua, a enorme
popularidade de Lula arrefe-
ceu os ânimos de quem, em
2005, via como saída para a
crise do mensalão a abertura
de processo de impeachment
do presidente. As mani-
festações de 2013, quando o
Palácio do Planalto e o Con-
gresso Nacional foram cerca-
dos pelo povo em fúria,
pederam força em um ambi-
ente de pleno emprego e in-
flação na meta.

Conforme a revista, es-

capamos antes sem maiores
traumas, portanto, por não ter
havido sobreposição de cri-
ses. O que assusta no atual
momento é a possibilidade de
que as crises econômicas,
politica e social se     reali-
mentem, liberando energias
desestabilizadoras.

- Enquanto há tempo, os
políticos responsáveis, com
lastro, história e influência,
deveriam tirar os olhos da lista
do procurador Rodrigo
Janot e pôr todo o foco na
lista de prioridades do que
precisa ser feito com urgên-
cia para que o Brasil não
afunde na tempestade perfeita
que, tudo indica, vem por ai
– encerra a Veja em Carta ao
Leitor.

Prefeitura de Aracaju prepara programação especial para o aniversário
Aracaju completa 160 anos

no dia 17 de Março, terça-
feira e, para celebrar a data,
a Prefeitura preparou uma
programação especial de
obras e atividades culturais
que será realizada durante
todo o mês. Com o objetivo
de envolver a população e os
mais diferentes setores da
comunidade nas festividades,
as programações já iniciam
no próximo dia 11. A progra-
mação envolverá o desejo do
aracajuano em mostrar sua
satisfação em ser filho dessa
terra e o desejo de que, cada
vez mais, esta seja a terra dos
nossos sonhos.

O Centro de Referência de
Assistência Social, CRAS
Móvel será entregue no dia
16 de Março pela Secretaria

Municipal da Família e da
Assistência Social (Semfas),
no bairro Mosqueiro, o que
marca a preocupação da
PMA em prestar serviços no
território de abrangência às
famílias que vivem distantes
da unidade física ou estão
dispersas no território.

Festividade - No dia 15, na
Praça dos Mercados Cen-
trais, às 19h, serão realizados
shows em comemoração aos
160 anos da cidade com ban-
das locais e nacionais como:
Maysa Reis, Forró dos Vips,
Cavaleiros do Forró e Rojão
Diferente.

Além das festividades tradi-
cionais para o grande dia 17
de Março, a PMA preparou
no Parque da Sementeira, a
partir das 14h, uma tarde de

lazer. Um momento aberto a
toda comunidade onde todas
as secretarias e órgãos mu-
nicipais levarão uma ação
para o dia com o objetivo de
criar um espírito de entrosa-
mento entre as famílias. Tam-
bém nessa data acontece a
32ª Corrida Cidade de Ara-
caju, já tradicional nas
comemorações do
aniversário da capital.

Inauguração - No dia 18, a
Fundação de Apoio ao Tra-
balho (Fundat), fará a inau-
guração da Unidade de
Qualificação Profissional no
bairro 17 de Março, às 8h.
Já no dia 25, a Secretaria do
Meio Ambiente (SEMA), em
parceria com a Rotary Club
Nova Geração, realizará um
plantio de árvores no Com-

plexo Viário Marcelo Déda,
às 8h.

Já no dia 27, haverá a assi-
natura da autorização para
licitar a reforma da praça
Dom José Thomaz, no bair-
ro Siqueira Campos.

Finalizando a vasta progra-
mação do aniversário da
capital sergipana, a Secretaria
Municipal da Saúde (SMS),
entregará no dia 30 de
Março, na Praça Fausto Car-
doso, às 8h, 26 carros e o
Centro de Testagem e Acon-
selhamento (CTA -Intiner-
ante). O objetivo é fazer a
identificação dos casos da
doença através do Programa
Municipal de DST/Aids e
Hepatites Virais e a realiza-
ção de teste rápido do HIV.

A gratuidade no transporte
coletivo é concedida aos ido-
sos acima de 65 anos, nos
termos do § 2º do art. 230
da Constituição Federal de
1988 e do art. 39 da Lei
Federal n.º 10.741, de 1º de
outubro de 2003, mas esse
direito não está sendo
respeitado por parte de co-
bradores e motoristas.

Denúncias foram passadas
que os idosos ao entrarem
nos coletivos estão sendo
obrigados a mostrarem o
Cartão Gratuidade, e sendo
informados que aquele não
está servindo mais e orien-
tam a eles irem até a SMTT.

Num ato de terrorismo,
dizem que o cartão vai ser
proibido.

Reclamações são inúmeras
dando conta que os motoris-
tas não querem parar nos
pontos de ônibus quando o
idoso está sozinho. Eles
fazem que não veem e pas-
sam direto. Quando não, ar-
rastam o ônibus com o idoso
ainda subindo. É humilhante.

É lamentável constatar que
precisamos de leis para ten-
tar garantir pequenos direitos.
Benefícios que dependem tão
somente da boa vontade e
educação do outro como o
assento nos coletivos que é
usado indevidamente.

Assessoria - A assessora

de Comunicação do Sindica-
to das Empresas de Trans-
porte de Passageiro de Ara-
caju (Setransp), Raíssa Cruz
disse que o idoso não é
obrigado a mostrar o cartão
gratuidade e que ele pode
mostrar qualquer documento
que identifique que tem 65
anos e que inclusive tem um
aviso dentro do ônibus infor-
mando a esse respeito. “Isso
é maldade dos motoristas e
cobradores que agirem des-
sa forma. O Cartão      Gra-
tuidade é mais uma opção
para ele passar também pela
catraca. Ele senta aonde
quiser”. Informou.

A assessora explica que os
motoristas são treinados para

atender bem o idoso, para
auxilia-lo, tanto eles quanto o
deficiente, informando sobre
o trajeto e ajudar no que for
preciso.

Fatos lamentáveis citados
pela assessora dão conta que
motoristas passam pelas
paradas de pontos e não
param para os deficientes
dando o sinal de negativo que
o elevador está quebrado.
“Eles são orientados a não
sair da garagem com eleva-
dores sem funcionamento e
nem pneus furados”.  Portan-
to, eles não param porque não
querem e por isso tomam sus-
pensão. “Lamentamos a ati-
tude de certos motoristas que
não cumprem a orientação
que é passada”.

Idoso não é obrigado a mostrar o cartão gratuidade nos ônibus
Terezinha de Jesus

Custo da construção civil em Sergipe continua sendo o menor
Análise realizada pelo Boletim

Sergipe Econômico, parceria do
Núcleo de Informações Econômi-
cas (NIE) da Federação das In-
dústrias do Estado de Sergipe
(FIES) e do Departamento de Eco-
nomia da UFS, com base nos da-
dos do Sistema Nacional de Pes-
quisa de Custos e Índices da Con-
strução Civil (Sinapi), calculado

pelo IBGE em convênio com a
Caixa, revelou que o custo da
construção, por metro quadrado,
em Sergipe, aumentou 5,14% no
segundo mês do ano em com-
paração com fevereiro do ano
passado.

O custo médio da construção
ficou em R$ 819,03, no mês pas-
sado, enquanto que em fevereiro

de 2014 o custo foi de R$ R$
779,05, em termos nominais. Este
valor vale para as empresas do
ramo da construção civil que ade-
riram à desoneração da folha de
pagamentos, através da Lei
12.844, sancionada em julho de
2013.

Em relação ao mês imediata-
mente anterior, primeiro mês de

2015, o custo avançou 1,12%.
Mesmo aumentando em relação
ao ano passado, o custo da
construção do estado continuou
sendo o menor do país, pelo  se-
gundo mês consecutivo.

No mês analisado, verificou-se
que os gastos com materiais
abrangeram 58% do total do cus-
to, enquanto que o gasto com
mão de obra compreendeu 48%
do valor total.

New Print Cartuchos



         PÁGINA 5AGAZETA HOJE - 14 A 20 DE MARÇO 2015

Centro de Estética -Espaço Feminino

CLAUDIA MEIRELES Os homens distinguem-se pelo que fazem, as
mulheres pelo que levam os homens a fazer.

 (Carlos Drumond de Andrade )CLAUDIA MEIRELES

(vieirasuel@yahoo.com.br)

SUELY
Rubens Barroso

barrosorubens@yahoo.com.br

Promoção do

MÊS DA MULHER

Peeeling de Diamante: 59,90,limpeza de pele com
extração de cravos:59,90 terapia
capilar:49,90,tricotomia:39,90 as Esteticistas Vera
Moreno e Iris Carolina

Março das Mulheres
Maria do Carmo e Ana Alves

Mendonça

Um click da nossa coluna para duas
guerreiras: jornalista Ana Alves e sua mãe,
senadora sergipana, Maria do Carmo Alves.
No Senado, a parlamentar  exaltou a
aprovação do Projeto de Lei 8.305/2014
que altera o Código Penal e classifica como
crime hediondo o assassinato de mulheres
por questões de gênero, o chamado
“Feminicídio”, que alcança, também, o
genocídio e o estupro.

Luciana Pereira

No mês da mulher, você terá
descontos incríveis nos melhores
tratamentos de estética para ficar
linda. A dica é da cabeleireira
Luciana Pereira. Quer conhecer
todos os tratamentos? visite seu
salão de beleza na Praça
Camerino.

Maria Suzana faz niver

No mês da mulher os nossos
parabéns é para a neuropsicóloga,
Maria Suzana, que comemorou
idade nova no dia 09 de março.
Felicidades amiga! Que Deus
abençoe sua vida sempre.

CAASE e Dra. Valdilene Cruz
A competente advogada Dra. Valdilene
Cruz esteve à frente das homenagens à
mulher pela CAASE - Caixa de
Assistência dos Advogados de Sergipe,
realizado no dia 12 de março de 2015.

Dilma

A presidenta Dilma Rousseff acaba de
sancionar a Lei do Feminicídio. A Lei
transforma em crime hediondo o assassinato
de mulheres decorrente de violência
doméstica ou de discriminação de gênero.
As penas podem variar de 12 anos a 30 anos
de prisão. Se forem cometidos crimes
conexos, as penas poderão ser somadas,
aumentando o total de anos que o criminoso
ficará preso. O texto prêve ainda aumento da
pena em um terço se o crime acontecer
durante a gestação ou nos três meses
posteriores ao parto.

Adélia recebe
homenagem no Senado

Durante sessão solene que aconteceu
no dia 06, no Senado Federal, em
Brasília. A presidente da Comissão de
Defesa dos Direitos da Mulher da OAB
Sergipe, Adélia Pessoa, receberá o
Diploma Mulher Cidadã Bertha Lutz
2013. O evento é comemora o Dia
Internacional da Mulher e marca a
instalação da Procuradoria da Mulher no
Senado Federal. Para Adélia Pessoa, o
prêmio serve como um estímulo a mais
para continuar trabalhando em favor da
mulher contra a discriminação e a
violência. Precisamos mudar os
padrões sexistas, ou não iremos longe,
para isso a educação é o caminho. Essa
não é uma luta de uma pessoa só e esse
prêmio representa a união e todos que
lutam em favor dos direitos da mulher,
afirmou.

Barbearia Nunes
De Sr. Antonio e Arnaldo Nunes

Ambiente aconchegante, com ar condicionado, agua gelada.
Atendimento de primeira, com cortesia e profissionalismo.

Avenida Visconde de Maracaju, 134 (próximo a praça de esporte)

Hoje tem espetáculo? Tem sim senhor...!!!
Final de Semana em Aracaju promete

A cidade de Aracaju recebe nesse final de semana duas peças
circenses vindas do Rio de Janeiro, ambas com entrada franca:
‘Tempo, um monólogo circense’, com o ator e acrobata Bruno
Carneiro; e ‘Tem areia no Maiô’, com a Cia ‘As Marias da
Graça’.
Contemplado pelo Prêmio Funarte Artes na Rua, ‘Tempo, um
monólogo circense’ é um solo circense com acrobacia,
contorcionismo e trapézio, onde a personagem central, o
próprio artista de circo, divide com o público suas experiências
na arte e na vida, incitando o espectador a pensar na urgência
do tempo. Bruno Carneiro, além de ator da peça, é o autor da
obra ao lado de Raquel Rache, que também assina a direção
desta peça. As sessões acontecem na sexta–feira (13) na
Praça Fausto Cardoso/Centro às 10h e na Casa Rua da
Cultura/Centro às 16h, e no sábado (14) na Praça Fausto
Cardoso/Centro, às 10h.Detalhe: entrada franca.

Familia
Andrade
ganhou uma
herdeira,
Trata-se de
Izabela
Andrade. Os
pais
Augusto
Andrade
Barbosa e
Daiane
Santos
Barbosa de
Andrades
estão felizes
com
 a chegada
da pincezinha

Seminário de Teosofia

Atividades acontecem entre
os dias 13 e 15 de março
A Sociedade Teosófica no
Brasil e o Grupo de Estudos
Teosóficos Virtudes
promovem Seminário de 13
a 15/03 com Isis Resende,
conferencista internacional,
sobre “Blavatsky, Os
Mistérios Tibetanos e A Voz
do Silêncio”, que acontecerá
no espaço da Unipaz –
Rodovia Paulo Barreto de
Menezes, s/n, bairro
Farolândia, Aracaju –SE
As inscrições custam R$ 30
e podem ser feitas por
telefone ou no local do
evento. Jovens estudantes
até 24 anos tem isenção na
taxa. Informações e
inscrições através do telefone
(79) 8875 2875 e do email
teosofiaemaracaju@gmail.com.

Espetáculo “Peppa Pig”
Apresentação acontece no dia 14 de março, no Teatro Atheneu

O espetáculo conta a
história de Peppa Pig uma
porquinha cor-de-rosa que vive
com o seu irmão George Pig e
seus pais Papai Pig e Mamãe
Pig. Peppa é uma porquinha
amorosa de 04 anos de idade
que adora brincar de se
fantasiar e de passar o dia
saltando entre as poças de
lama ao redor de sua casa.
Suas aventuras sempre
terminam com muitas
gargalhadas. O espetáculo
conta com um cenário idêntico
ao que as crianças costumam
ver na TV, e Peppa viverá
muitas aventuras com a sua
família ao vivo, no teatro.
Alguns amigos da Peppa
prometem surpreender a
garotada com histórias
extremamente divertidas. A
melhor amiga da Peppa, a
Ovelhinha Susi, fará uma visita
pra lá de especial na casa da
família Pig, o que com certeza

terminará em ótimas
gargalhadas.

“Preparamos o
espetáculo extraindo do
desenho, todas as lições
politicamente corretas na visão
infantil. O amor, a família, a
amizade, o carinho, o afeto...
e tudo isso será encenado aos
olhos dos nossos espectadores
mirins que irão conferir o
nosso espetáculo nestas
apresentações.” – Garante o
diretor do espetáculo, Hugo

Raffael.
O espetáculo acontece

no Teatro Atheneu, em
Aracaju, no dia 14 de março,
sábado, às 17h. Informações
3179.1910 | 3213.7468.
Assinantes NET pagam
meia-entrada. Tem promoção
na compra antecipada!
Vendas a partir do dia 03 de
março, apenas na bilheteria do
teatro. Uma realização da
Del Produções Artísticas, e
RS Produções. Agende-se e
bom espetáculo!
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Salão de Beleza 
MM

CENTRO DE BELEZA
MIRIAM

PODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIAPODOLOGIA
DEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃODEPILAÇÃO
LIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELELIMPEZA DE PELE
MASSAGENSMASSAGENSMASSAGENSMASSAGENSMASSAGENS
SOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHASOBRANCELHA
DEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVDEFINITIVA E DEA E DEA E DEA E DEA E DE
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

COMPRA –SE OURO
Mesmo quebrado

Compra-se peça banhada que sirva para tirar o banho

Calçadão da Rua São Cristóvão, 14 – 3º Andar – Sala 304 -= Centro-Aracaju-SE
Desde 1989

(79) 8824-2163/9855-0786/8164-9100/9122-8235

Procure Edf. Cultura Artistica (Vizinho a BIG BOLO)

Associado, sua contribuição é revertida em seu próprio benefício.

A UNIÃO  FAZ A FORÇA. JUNTOS VENCEREMOS

DRª LUCIANA: PEDIATRA E CLÍNICA GERAL
2ª-FEIRA ÀS 14 HORAS E SEXTA-FEIRA ÀS
13H3OMINUTOS
DENTISTAS

DR. NELSONERON
2ª, 3ª, 5ª, E 6ª-FEIRA DAS 14 ÀS 17H30MIN.
DR. RICARDO MILET
2ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
4ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
5ª-FEIRA DAS 10 ÀS 12H
6ª-FEIRA DAS ÀS 12H.

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

Atendimento:
DIAS E HORÁRIOS DOS MÉDICOS

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

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, frangos
estamos também com
variedades de pescados,  para
o período da quaresma que se
aproxima.

Make B. Universe

Os efeitos metalizados e os
tons de prata vistos nas
passarelas internacionais acabam
de aterrissar na nova coleção
outono/inverno de O Boticário..
Make B. Universe Collection traz
para a maquiagem todo o mistério
do universo, junto com o brilho,
as cores e efeitos da poeira
cósmica. São 19 itens para
compor o look, além de uma
fragrância e três acessórios,
desenvolvidos nas cores prata,
azul cobalto e roxo vinho. O
lançamento estará disponível nas
lojas, no e-commerce e com as
revendedoras O Boticário a partir
de 16 de março, em edição
limitada. Para o desenvolvimento
de Make B. Universe Collection
foram capturadas moléculas de
cheiro que ficam em torno da flor
por meio da tecnologia conhecida
como Living®. A extração deu
origem a surpreendente nota
olfativa “Space Rose”.

Comida italiana
Uma viagem a Itália. É o que oferece a Cantina D’Itália nas
noites de domingo. Criado para os gourmets mais exigentes,
que gostam de sair nesse dia para um jantar com a família
ou amigos, o Bufê Italiano traz diferentes massas com molhos
especiais acompanhados por camarão, carnes, bacalhau e
peixes. As pizzas também estão entre as opções e são
servidas em diversos sabores. O custo benefício é de R$
24,90 por pessoa, podendo saborear tudo livremente. A
Cantina D’Itália fica localizada na Orla da Atalaia e oferece
também os melhores vinhos. Excelente dica!

Praia do Saco Folia

Para quem vai ficar em Sergipe na Semana Santana,
a boa dica será a Praia do Saco Folia. Promovida
pelo Augustu’s e Com Amor Produções, a festa vai
rolar, no dia 04 de abril - no Sábado de Aleluia - com
duas grandes atrações: Harmonia do Samba e Ivete
Sangalo, que lançará seu DVD 20 anos de carreira.
No seu show, a cantora vai apresentar sucessos,
como “Dançando”, “Na Base do beijo” e “Tempo de
Alegria”.  A ferveção terá início às 17 horas. Ingressos
de pista e camarote á venda na Central do Ticket,
no RioMar Shopping. Mais informações pelo telefojne
(79) 3219-2069. Se programe, pois essa festa é
sinônimo de diversão, gente bonita e de muito alto-
astral.

Grande mulher
A defensora pública e radialista, Emília Correa, recebeu mais uma homenagem pelo Dia
Internacional da Mulher. Desta vez foi a Câmara Municipal de Lagarto, sua terra natal, que
manifestou o reconhecimento pelo trabalho de Emília Correa em prol dos hipossuficientes e
na defesa de uma sociedade justa e igualitária. Homenagem merecida! No registro, a
homenageada com os filhos Rodrigo e Lara e o sobrinho Matheus.

Homenagem
O defensor público geral, Jesus Jairo Almeida de Lacerda; o subdefensor Raimundo Veiga e a defensora
pública e ex-corregedora geral, Isabelle Peixoto, foram homenageados pela Faculdade Pio Décimo na
noite do dia 10. Os defensores públicos receberam uma placa como gratidão pela oportunidade que a
Defensoria Pública proporciona aos estudantes do curso de Direito, através de convênio firmado entre
as duas entidades.

Parabéns para a
competente Lays
Milena que brindou
idade nova no dia 12.
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” Livros são pequenos pedaços portáteis e divertidos de pensamento.” Susan Sontag.

Sucesso de Público

A 3ª Feirinha Gastrô, que aconteceu nos dias 07 e 08 de
março, foi um sucesso absoluto. O evento, que aconteceu
no Condomínio Cidade Comercial, reuniu centenas de
pessoas e torno da boa culinária. Ao todo foram 16 chefs,
vários convidados e muito entretenimento. Com shows de
Gabriel Farani e Ronise Ramos, a FG contou com patrocínio
máster da  coluna Traz a Conta (do Jornal Cinform), além
dos apoios mais que especiais da: Brasil Filmes, da ProSigns,
do Quality Hotel, da Aperipê FM, da Nestlé, da TV Atalaia
e da G9 Patrimonial. Além dos espaços de convivência
(onde aconteceram os shows de Gabriel Farani e Ronise
Ramos), a 3ª Feirinha Gastrô montou um lounge super
visitado, preparado especialmente por Thiago Nery em
parceria com a Espaço Florescer e a Renovatto. Os
organizadores já começam a pensar na quarta edição, que
certamente será ainda melhor.
 Bons ventos para a Gastronomia em Sergipe.
Parabéns a todos os envolvidos neste brilhante
projeto!!!

Paraiso das Flores para o dia das Mães

A equipe da Floricultura Paraíso das Flores visa
atender da melhor forma ao público mais exigente.
Trabalhamos sempre no mais alto nível de qualidade tanto
nos serviços quanto nos produtos. Além da excelente
estrutura física, proporcionamos ao cliente um atendimento
bem qualificado.

 Com transporte próprio, os  serviços de entrega
acontecem na melhor pontualidade possível fazendo, desta
forma, com que o presente chegue ao seu destino na hora e
local determinados pelo cliente. Toda esta excelência em
atendimento e qualidade dos produtos aliada à criatividade
faz do Paraíso das Flores referência em floricultura no
Estado de Sergipe.

Com uma variedade de opções de presentes
exclusivas para o dia das Mães.

Parabéns a todos que fazem o Paraíso das Flores pela
dedicação e empreendedorismo!!!

Passe em uma das Lojas  e confira todas as novidades
do seguimento.

Paraíso das Flores
Rua Arauá, nº 189  Centro  (79)  3214-2517
Av. Beira Mar, nº 1232  13 de julho (79) 3246-0207

A empresária Marcella Porto está super feliz com
o seu empreendimento na área da moda
(Acessórios ). Recentemente participou do maior
eventos de compras do Estado e foi só sucesso. Quem está no auge do sucesso

é o profissional gastronômico
Renan Souza. O mesmo
desenvolve um trabalho

fantástico em confecção de
bolos artísticos. Quer saborear

essas delicias? 

Sexo, Etc e Tal no Teatro Atheneu

  A GC Produções apresenta no
próximo  dia 22 de março no Teatro
Atheneu mais um espetáculo, com uma
grande dose de humor e
diversão,”Sexo , Etc e Tal” ,  com
mais de nove anos em cartaz viajando
por todo o Brasil, assistido
comprovadamente por mais de 2
milhões e 700 mil pessoas, André
Rangel em “Sexo, Etc e Tal”, fala
sobre um tema que até a pouco tempo
atrás ainda era tabu: O SEXO. Na
sequência dos diálogos e esquetes,
surgem várias situações hilariantes do
comportamento humano e suas
escolhas como: Sexo e traição, Sexo e
necessidade, Sexo e amor, Sexo e
fetiche, Sexo virtual, Sexo, Etc e Tal. 
Ingressos e mais informações : (79)
3179-1910

Imperdível!!!  

Páscoa no RioMar

Vem aí a temporada mais
deliciosa do ano. E no
RioMar Shopping, ela chega
com um sabor ainda mais
especial. De 10 de março a
5 de abril, o centro de
compras acolhe uma
irresistível mostra de iguarias
à base de chocolate em sua
Praça Central. Produtos
temáticos e chocolates
especiais produzidos por
destacados ateliês
sergipanos, como Bendito
Brownie, Petit Gourmet,
B r i g a d e i r i e
Gourmet,Encantos Gourmet
e Bolo de Xícara, prometem
atrair os olhares e conquistar
os paladares mais exigentes.

(nota) 3º Festival Sabor à
Mesa

De 13 a 22 de março, o
almoço e o jantar no
Shopping Jardins ganham um
tempero especial. Os
principais restaurantes do
centro de compras estão
preparando um cardápio
diferenciado para o 3º Sabor
à Mesa. Durante os dez dias
do festival, você poderá
desfrutar de uma deliciosa
refeição com direito a bebida,
prato principal e sobremesa,
por apenas R$ 24,90 no
almoço e R$ 19,90 no jantar.
A lista de estabelecimentos
participantes e o menu
completo do festival você
confere no site
shoppingjardins.com.br.
Convide os amigos e bon
appétit!

(nota) Inauguração
O universo fitness acaba de
ganhar mais um espaço no
RioMar Shopping. Na última
semana, a marca catarinense
Athletic Way aportou no
segundo piso do centro de
compras. Com mais de 28
anos de atuação no Brasil, a
Athletic investe em equipe,
laboratórios e tecnologia de
ponta, oferecendo a mais
completa linha de
equipamentos para
exercícios aeróbicos e
musculares. No espaço, o
cliente poderá encontrar
soluções práticas e
acessíveis para manter a boa
forma física.
Vale conferir!
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Arquive: Adote:

“A felicidade é a fruta final e perfeita da obediência às leis da vida”. Helen Keller.

Íntimo & Pessoal:
 Nina Paixão

Gerente administrativa e comercial da Loja Ispot
*Se o mundo acabasse amanhã,
minha
prioridades
seria: Estar
com minha filha
e família.

*Sexo fora
do
relacionamento
pra mim:
Traição

*Dinheiro,
sorte ou
oportunidade:
Oportunidade

*Meu
elixir de saúde é
.... Fazer coisas e
estar com
pessoas que me
tragam paz.

*Santo,
imagem ou fé? Fé

*Amigo verdadeiro ou dinheiro na conta? Sem duvida amigo
verdadeiro, vale muito mais do que dinheiro na conta

*Doce, salgado, azedo ou amargo? Salgado
*Cirurgia plástica ou deixar as marcas do tempo como

testemunha de uma vida bem vivida? As marcas do tempo também
são válidas ...mas a cirurgia plástica sem exageros, faz muito bem
para auto estima.

*Amor, paixão ou puro sexo? Amor...o verdadeiro é claro
           *Gastronomia balanceada ou não se privar do prazer

da gula?   Comer         bem...tenho a sorte de gostar do que é
saudável.

*Blazers

*Cores neutras

*Alfaiataria

*Sedas

*Chapéu em
palha natural

#Rendas
#Coroa de
flores

#Estampas

#Jeans
manchados

#Pochete

Dois estilistas consagrados

O nosso estilista sergipano João Araujo é o mais
novo acadêmico do curso de Moda na Unit.Na foto
presenteando o estilista Alexandre Herchcovitch.

PURA LUXA!!!

Um click da modelo Gabriela Correia para as lentes de Nick
Saiker com  make up de Mima Souza e produção de moda Samantha
Urban.

Quem aproveitou o carnaval foi o Blogueiro e Consultor de
Moda Yago Cairu. O mesmo, curtiu os dias de folia na
capital Baiana, especialmente no Camarote Brahma 2015.
Yago segue com o seu site trazendo novidades e muitos

projetos. Vamos acompanhar @SiteYagoCairu

Chegou em Sergipe o Loteamento
 Elo com a Natureza

Se você sonha em morar em um lugar paradisíaco próximo ao mar da Caueira, agora já
pode adquirir e realizar o seu sonho com o Loteamento Elo com a Natureza. Um lugar
onde a tranquilidade e o bem estar fazem parte da sua vida.
Lotes com quatrocentos metros quadrados em  um lugar arborizado, com estrutura
completa e urbanizado  a seis km da praia da Caueira
No elo com a natureza você pode construir a casa dos seus sonhos, projetada pelo
renomado arquiteto Eduardo Carlos Magno.
E mais, sem taxa de laudêmio em quatro meses já foi vendido mais de cento e vinte lotes
com uma vasta área de preservação.
Vem aí o elo jardins condomínio clube
Mais um empreendimento que leva a assinatura do elo com a natureza
No elo jardins condomínio clubevem  com diferencial importante, já todo estruturado,
com lotes de quinhentos metros quadrados, com quadra poliesportivas, academia,
piscina, campo de futebol, parque infantil e ruas planejadas. - e o melhor, todos os lotes
com muita área verde.
Não perca tempo, adquira logo o seu lote, onde você e seu filho vai estar em puro
contato com a natureza.
Adquira já, através da jr empreendimentos.
Ligue agora para o fone: (79) 3085-5051 e ou 9827-5051

jamison Souzajamison Souza

Happy Hour

Sob os acordes do verão, a alegria do axé e do pop nacional
continua embalando os happy hours no Shopping Jardins. A
boa música ganha destaque nas praças de alimentação do
centro de compras aos domingos, terças e sextas-feiras. As
apresentações dos artistas sergipanos acontecem sempre às
18h30 na praça de alimentação Jardins e às 20h30 na praça
Arcos.

Vale conferir!

Espetáculo ‘Peppa Pig’ no Tetaro Atheneu neste
sábado
O desenho exibido na TV traz as brincadeiras da
porquinha para o teatro.

Junto do seu irmão e amigos, Peppa vive momentos
de alegria e diversão.

O espetáculo ‘Peppa Pig’  será
apresentado neste  sábado dia 14 de março
às 17h, no Teatro Atheneu, em Aracaju. A
peça conta a história de uma porquinha cor-
de-rosa que vive com o seu irmão George Pig
e seus pais Papai Pig e Mamãe Pig.

Peppa é uma porquinha amorosa de 04 anos
de idade que adora brincar de se fantasiar e
de passar o dia saltando entre as poças de
lama ao redor de sua casa. A melhor amiga
da Peppa, a Ovelhinha Susi e outros
personagens também estão no espetáculo.

 Ingressos estão à venda na bilheteria do
teatro. Outras informações através do
telefone (79) 3179-1910 e 3213-7468.

Leve o seu filho e curta os encantos do
teatro infantil.!!!

A conceituada professora de língua Espanhola da Unit,
Rose Santos, preocupada com a saúde  humana, lançou o
“Açaí Fitness” para balancear o cardápio da geração
saúde e bem estar.

Depois da malhação, passe no Açaí Fitness e confira
os deliciosos sabores.

Açaí Fitness
Rua J-3, nº 100  Conjunto Augusto Franco (79) 8845-
1701 / 9929-2788


