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Comunidade do Médici
cobra da Prefeitura de

Aracaju reforma de praça
e do Canteiro Central

A promessa foi feita pelo prefeito Edvaldo Nogueira em 2019
Moradores do Conjunto Residencial Médici reivindicam do prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, uma promessa feita em 2019, quando

ele estava em campanha para sua reeleição. O gestor prometeu reformar a Praça Oriel de Carvalho e o Canteiro Central na Avenida Luciano
Monteiro, Até hoje, Edvaldo não cumpriu com sua promessa. O presidente da Amameb, Gladson Oliveira, conhecido como Gal, disse que a
reunião com lideranças do bairro foi feita em um hotel na Orla de Atalaia. (Página 8)

GAZETA

Praça Oriel Carvalho abandonada pela Prefeitura de Aracaju

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em ato pró-voto impresso em várias capitais
(Página 4A)

SAÚDE

CIÊNCIA

MUNICÍPIO

Energia solar: é
hora de acelerar

(Página 2A)

Para entender o
cérebro feminino

(Página 5)

Pesquisa que mapeia 109
mutações no SARS-CoV-2, vírus

da Covid-19, é publicada na
Scientific Reports Nature

(Página 5)

O país de Lázaro

(Caderno B)

Só os paranoicos
sobrevivem

(Caderno B)

Platô de Neópolis exporta
limão Taiti irrigado para

o mercado europeu

Corruptos
assumem de vez o

leme da pátria
amada Brasil



   Raimundo Feitosa
Diretor de jornalismo

GAZETA HOJE FEITOSA EDITORA LTDA.

Rua Dom Bosco, 96 - Cirurgia / Aracaju-SE CEP
49055340

Fone: 3044 - 0783 - Zap (79) 99932-1656
 E-mail: contato@gazetahoje.com

Os artigos assinados são de inteira
responsabilidade de seus autores, não
necessariamente refletindo a opinião
do Jornal.

CNPJ. 04.864.453.0001-17

    Rubens Barroso
   Diretoria de Arte

Editorial

Terezinha de Jesus
      Comercial

ARTIGO

INFORME GH

Colaboradores
  Osanilde Oliveira, Cláudio Messias

PÁGINA 2AGAZETA HOJE  -                                    AGOSTO 2021

O vírus está se despedindo
Praticamente foram mais de

18 meses a presença do
coronavírus no mundo intei-
ro. De acordo com um levan-
tamento científico, feito por
Universidades dos Estados
Unidos, Inglaterra, China e
outras, 01% da população foi
dizimada. Outras que sofre-
ram com a presença do ví-
rus, mas que foram salvas.
Com a vacina em todo o pla-
neta terra, o vírus está dando
adeus e deixa muitas lições a

serem aprendidas.
Muita polêmica girou em

torno do assunto
Coronavírus. Desde a políti-
ca, passando por religião,
esporte, entre outros. Tudo
isso, o ser humano querendo
encontrar um culpado pela
pandemia. As pessoas se de-
sentendiam, pai e filho entra-
ram em contenda, enfim, o
mundo se desorganizava, por-
que não estava acostumado
com a situação.

Os governadores fecharam
o comércio e proibiram as
pessoas de andarem nas ruas.
O caos começou e a polêmi-
ca ganhou corpo por todo o
mundo. A grande imprensa
contribuiu e muito para dei-
xar as pessoas desesperadas
quando noticiava com
frequência notícias de mortes.
Contudo, a imunização che-
gou e, aos poucos, tudo vai
voltando ao normal.

Agora, a economia está se

restabelecendo. O povo vol-
ta a trabalhar e começa a con-
viver com a volta do normal
para uma sociedade que pas-
sa anos e anos sem ter uma
folga para a meditação dos
seus atos. A lição foi passa-
da. Aprende quem quer. Só
há duas escolhas: viver pelo
amor ou viver sem ele. As
consequências das opções,
todos vão se responsabilizar.
O Vírus está dando adeus.

Adeus

AdeusAdeus

Adeus

Energia solar: é hora de acelerar

A geração distribuída traz ganhos para as concessionárias, para o consumidor e para o Brasil

Por Marcelo Macri, sócio-diretor da Energy Brasil

Há dez anos, o Brasil se-
quer figurava entre os 30 pa-
íses no ranking mundial de
fonte solar fotovoltaica. Hoje,
um recente mapeamento di-
vulgado pela Associação
Brasileira de Energia Solar
Fotovoltaica (Absolar) colo-
ca o país na 9ª colocação.
No último levantamento, o
Brasil era o 12º, um salto de
três posições em pouco mais
de um ano. China, Estados
Unidos e Vietnã são os três
primeiros.

De acordo com a entidade,
em 2020, o Brasil instalou
3.152,9 megawatts (MW)
de fonte solar fotovoltaica,
sendo de 80% do total de sis-
temas de geração distribuída
(GD) que, em geral, ficam em
telhados; e 20% em sistemas
de geração centralizada, que
são as grandes usinas solares.

Só no ano passado, foram
quase R$ 16 bilhões de no-
vos investimentos e mais de
99 mil novos empregos ge-
rados. Segundo a Absolar, de
2012 a 2020, o Brasil acu-
mulou R$ 42,1 bilhões em
investimentos na fonte solar
fotovoltaica, gerando 236 mil
empregos.

O que esse salto nas posi-
ções e números representam
para o país? Um sinal da de-
mocratização da energia so-
lar, que só tende a crescer

cada vez mais, principalmen-
te nas residências. Aliás, esse
é um filão do mercado e po-
demos analisar seus motivos.

O primeiro deles é a redu-
ção no custo dos equipamen-
tos. Comparado há dez anos,
podemos dizer que o investi-
mento chega a ser 75% me-
nor – a produção e a deman-
da aumentadas por esse tipo
de energia explicam essa que-
da

Além disso, hoje as placas
são feitas para durarem mais
30 anos, sendo a manutenção
simples e barata. Outra van-
tagem são os financiamentos:
atualmente existem muitas
opções seguras no mercado
para a aquisição dos equipa-
mentos. Por fim, eu destaca-
ria nosso índice de radiação
solar, um dos melhores do
mundo.

E como se não bastasse o
fato de ser uma energia
renovável e limpa, a solar se
mostrou uma grande aliada de
muitos brasileiros ao longo da
pandemia. As restrições fize-
ram com que muitos trabalha-
dores perdessem seus em-
pregos ou migrassem o mo-
delo de trabalho para casa.
Por meio da energia solar, em
especial da geração distribu-
ída, essas pessoas tiveram,
pelo menos, um alívio na con-
ta luz, podendo ajustar seus

orçamentos para outras ne-
cessidades do momento.

Na outra ponta, como já
citei, a geração de empregos
também movimentou o setor
e o Brasil, muitos deles vin-
dos do franchising – aliás, o
segmento de Casa e Cons-
trução, que envolve as fran-
quias de energia solar, foi o
que mais cresceu em 2020,
12,8%, com um faturamento
de R$ 12,4 bilhões

Todos esses números e
movimentos só mostram a
importância da energia solar
e de outras fontes renováveis
no Brasil, tema que bate à
porta sempre que vivemos
situações como a deste mo-
mento, em que os reservató-
rios de água estão baixos, le-
vando o aumento do preço
da energia para o pequeno e
grande consumidor.

Há, porém, outra questão
em trâmite, como o Projeto
de Lei 5.829/19, conhecido
como o Marco Legal da Ge-
ração Distribuída Solar.
Hoje, as empresas do setor
seguem as resoluções admi-
nistrativas promulgadas pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel). O projeto
traz mudanças legislativas que
podem diminuir o ritmo da
expansão da energia solar
pelo Brasil, enquanto outros
países só o aceleram.

Nesta questão, temos de
reforçar que a energia solar
gera muito menos (ou quase
nenhum) impacto ambiental
do que as demais fontes.
Além disso, o crescimento da
geração distribuída só traz
benefícios para o Brasil em
muitos sentidos, pois alivia a
operação da matriz elétrica
nacional, tendo como resul-
tado uma menor pressão nos
reservatórios de água das hi-
drelétricas e redução do uso
de termelétricas.

Essa eficiência traz ganhos
para as concessionárias tam-
bém, pois ajuda a equilibrar
a matriz energética e desonera
o investimento em distribui-
ção. Com isso, há maior pos-
sibilidade de se controlar o
aumento da energia em todo
país.

E mais: segundo um estudo
da Absolar, a expansão da
geração distribuída pode ge-
rar benefícios líquidos de R$
200 bilhões para o mercado
brasileiro até 2050. Ou seja:
ganha a concessionária, ga-
nha o consumidor, ganha o
Brasil. Portanto, é hora de
acelerar!

Marcelo Macri é sócio-
diretor da Energy Brasil,
maior rede de energia so-
lar do país, com mais de
400 franquias.

No último levantamento, o Brasil era o 12º, um salto de três posições em pouco mais de um ano. China,
Estados Unidos e Vietnã são os três primeiros.No último levantamento, o Brasil era o 12º, um salto de três
posições em pouco mais de um ano. China, Estados Unidos e Vietnã são os três primeiros.No último levanta-
mento, o Brasil era o 12º, um salto de três posições em pouco mais de um ano. China, Estados Unidos e Vietnã
são os três primeiros.

O candidato do governador
Na política tudo é válido. O não pode ser o sim e o sim

pode ser o não. Não é uma ciência exata. Ela é muito dinâmi-
ca e pode mudar de uma hora para a outra. Da água para o
vinho em questão de segundos. Por isso que surge a pergun-
ta: quem é realmente o candidato do governador Belivaldo
Chagas em 2022? A imprensa sergipana especula. Alguns
jornalistas se arriscam, outros são mais comedidos.

Observando os pretensos candidatos e, há uma aposta no
deputado federal Fábio Miridieri (PSD). É o mais cotado,
porém, como disse, tudo pode mudar. Mitidieri é da base do
governo e tem sido leal e manifesta o desejo de governar o
seu Estado. Trabalha calado, mantendo contatos com políti-
cos do interior sergipano. Leva emendas parlamentares para
os prefeitos e diz estar preparado para encarar esse desafio.

Ulisses Andrade, do Tribunal de Contas do Estado, recuou
um pouco. Assessores dele dizem que o momento não é de
avançar e sim muita cautela. O nome de Ulisses foi ventilado
no meio político e alguns colegas jornalistas afirmavam que
ele seria o candidato do Governo.

Já o prefeito de Aracaju se prepara para ser o candidato do
Governo, Edvaldo Nogueira. Toca seu trabalho na Prefeitura
de olho em 2022. De acordo com as pesquisas internas,
Edvaldo, no momento, lidera, porém, isso não mostra que ele
ganharia as eleições se for o candidato de Belivaldo. Vamos
aguardar o desenrolar das coisas.

Deputado Federal Fábio Mitidieri

LAÉRCIO OLIVEIRA

O deputado federal Laér-
cio Oliveira (PP) é candidato
declarado ao Governo de
Sergipe. Já colocou o seu blo-
co na rua. Conversa com li-

deranças do interior e os pre-
feitos. Tem enviado recursos
de emendas parlamentares
para a região.  É um nome
forte na politica sergipana.

Deputado federal Laércio Oliveira

PETISTA

Laércio Oliveira disse que jamais votará em candidato
petista. O senador Rogério Carvalho também quer disputar o
Governo de Sergipe. Já tem o apoio do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva. Os petistas devem ter seu candidato
próprio.

CIDADANIA
O partido Cidadania de

Sergipe incentiva a participa-
ção de mais mulheres na po-
lítica. No Estado de Sergipe,
com apenas 14 dos 75 muni-
cípios tendo uma mulher à
frente do executivo Munici-

pal. No parlamento Munici-
pal não é diferente, apenas
134 das 768 vagas estão com
representação feminina. Na
Alese, apenas 1/4 das cadei-
ras estão ocupadas por mu-
lher.

VACINA

A Central de Armazena-
mento e Distribuição de Imu-
nobiológicos, órgão da Se-
cretaria de Estado da Saúde
(SES), começou a enviar aos
municípios sergipanos, este
mês, 126.150 doses de va-
cinas contra a Covid-19.
Deste total, 30.870 são para
a primeira dose e as demais
para a segunda aplicação,
conforme informações da en-
fermeira do Programa Esta-
dual de Imunização, Ana Be-
atriz Lira.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO



GAZETA HOJE - PÁGINA 3A-AGOSTO 2021

Finalmente, depois de muita encenação, mentiras e
roubalheiras, envolvendo coronéis, general e outros menos

graduados no Ministério da Saúde, com direito a ameaça do
comandante da Força Aérea Brasileira (Aeronáutica), tenente
brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Baptista Júnor; do ministro
da Defesa, General Walter Braga Netto, e outros tantos que
ganham mais de R$ 100 mil mensais, para defender o corrupto-
mor Jair Messias Bolsonaro, estamos entregues de vez ao
comando de políticos corruptos e que respondem a vários
processos na Justiça.

Os comandantes do Exército Brasileiro, general de Exército
Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o comandante da Marinha
do Brasil, Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos,
também estão alinhados com a política genocida de Bolsonaro
que não comprou vacina, agora, se sabe, porque seus
companheiros negociavam a compra de milhões de dólares
com direito a propina, que eles apelidaram de comissionamento.
Esta propina só numa jogada iria render mais de R$ 30 bilhões
de reais. São bilhões mesmo. Esta estava sendo negociada
pelo general e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que
postou vídeo ao lado da quadrilha com quem negociou o
contrato para a compra das doses.

Na outra ponta, o coronel Élcio Franco (que era o número
dois do Ministério da Saúde) negociava uma compra com
propina de R$ 255 milhões de reais. Quem ficaria com a maior
parte da propina? Calaram o bico dele com o cargo de
Assessor Especial da Casa Civil, no Governo Bolsonaro.

Os processos aos quais respondem deputados federais e
senadores do Centrão, na avaliação de Jair Messias Bolsonaro,
são uma coisa normal e se ele fosse escolher quem não
cometeu crimes e está na Câmara, não teria aliados. São mais
de seis mil e 500 militares no Governo Bolsonaro e aos poucos
eles vão aparecendo como negociadores de propina.

Jair Messias Bolsonaro foi forjado nos porões da podridão
do Centrão, que reúne o que há de mais corrupto e criminoso
na política brasileira.

São parlamentares com vários processos e o presidente da
Câmara Federal, Artur Lira, PP-AL, no caso de Bolsonaro e
Mourão se ausentarem do País, não pode assumir a Presidência
da República, porque é réu em processos de roubo do dinheiro
público dos alagoanos, para compra de fazendas. Por ser réu,
é impedido de assumir a Presidência da República. O Brasil é
mesmo um país surrealista.

Ciro Nogueira, nomeado ministro da Casa Civil, como bem
disse Jair Messias Bolsonaro, recebeu “a alma do Governo”,
já foi substituído pela empresária Eliane Nogueira (PP-PI),
que é a primeira suplente do filhão senador.

Contra Ciro Nogueira existem denúncias de que recebeu
quase oito milhões de propina, além de outros ilícitos. É este o
homem que recebeu a alma do Governo.

Bolsonaro disse, para desespero dos idiotas, imbecis e
babacas eleitores fanáticos, que sempre foi do Centrão e
justifica que não há criminosos no grupamento, mas políticos
que respondem na justiça a vários processos. Isto para o gado
imbecil é normal, porque ladrão só Lula, na avaliação deles.

O PCC (Partido do Centrão no Congresso) agora é quem
comanda a política brasileira e já começou ganancioso,
aprovando um Fundo Eleitoral de quase R$ 6 bilhões de reais,
a pedido de Jair Messias Bolsonaro, que num jogo de cena,
disse que não pode vetar, mas sim diminuir este rombo para
R$ 4 bilhões.

Os filhos dele senador Flávio Bolsonaro e deputado federal
Eduardo Bolsonaro votaram para aprovar esta excrescência
e depois gravaram áudios, dizendo que se enganaram. Como
se enganaram se houve discussão da proposta. São todos
bandidos e fazem parte da mesma quadrilha.

Flávio é comandante de uma organização criminosa no Rio
de Janeiro, conforme denúncia do Ministério Público Federal
e Eduardo Bolsonaro foi acusado de meter a mão em de R$ 2
milhões do PSL, para a compra de um apartamento. Tudo isso
parte dos brasileiros engole, aceitando a fake de que Bolsonaro
e sua camarilha são honestos e ladrões são os outros.

Com diversos integrantes criminosos, ladrões do dinheiro
público, o Centrão toma conta do cofre e garante a
“governabilidade” de Bolsonaro, que paga caro com o dinheiro
do povo, para não ser votado o seu impedimento.

Enquanto isso, a primeira dama Michelle Bolsonaro e a
ministra Damares Alves vão passear no Japão,
“representando” o Brasil nos jogos paraolímpicos. Bolsonaro

conseguiu arquivar o processo de Michelle sobre os depósitos
de R$ 89 mil feitos por Queiroz e sua mulher nas contas
bancárias de Michelle ou Micheque. E o gado aplaude e diz
que esta família é honesta.

Ele aumenta o bolsa compra voto, apelidado de Família, para
garantir mais quatro anos metendo a mão no bolso do povo.
Disse que gasolina, óleo diesel, gás e etanol baixariam de preços,
assim que trocasse o presidente da Petrobras. Saiu o Castelo
Branco e entrou o general Luna e os preços só dispararam.

Com Lula o pobre comia três vezes, agora com Bolsonaro
tem que dormir numa fila, para disputar ossos, que são doados
por um açougue. Isto vem acontecendo em várias partes do
Brasil, onde os brasileiros ainda se compadecem e doam
alimentos para seus conterrâneos.

Para você não ter dúvidas de que passamos a ser governados
pelos maiores bandidos da política brasileira, transcreveu matéria
nacional, com o Mito da roubalheira, garantindo que entregou
o país ao Centrão. E agora, como fica o gado? Vai ter que
enfiar o dedo e rasgar a boca, como se fazia antigamente no
Nordeste, quando se queria injuriar um colega, que chamava a
gente para a briga.

O pior é que o genocida diz que entregar o país a quadrilha
do Centrão, foi um sinal de Deus.

Ainda mete o criador nas safadezas deles e dos seus
comparsas. Aguenta Brasil, mas pobre besta, tem mesmo é
que levar chibata no lombo

Horas após sacramentar o senador Ciro Nogueira (PP-PI)
como novo ministro-chefe da Casa Civil, Jair Bolsonaro disse,
em entrevista a uma rádio, que está entregando ao líder do
Centrão a “alma do governo”. O presidente contou ainda que
entendeu como um “sinal de Deus” um problema na turbina do
avião no qual Nogueira viajava do México ao Brasil, após ter
recebido o convite para ser ministro.

Quando questionado sobre críticas do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva à entrada de Nogueira, ex-aliado do PT,
no governo Bolsonaro, o presidente voltou a defender o senador,
dizendo que as “pessoas mudam”. Bolsonaro disse ainda que a
interlocução com o Congresso será feita de “forma salutar e
não de forma comprada como ocorria no passado.”

— O Ciro está feliz. Ele falou para mim que o sonho da vida
dele era ocupar um ministério como esse. E dizer ao senhor
presidente Lula não é o ministério das Minas e Energia, onde o
orçamento é milionário. Não é o Transporte, não é o
Desenvolvimento Regional. É a chefia da Casa Civil, é a alma
de um governo. É realmente a nossa interlocução aumentando
com o parlamento de forma salutar e não de forma comprada
como acontecia no passado — disse.

O presidente admitiu que o ainda ministro da Casa Civil, Luiz
Eduardo Ramos, teve dificuldade de articulação com o
parlamento. General da reserva, Ramos chegou em junho de
2019 para assumir a Secretaria de Governo, cuja principal
missão é interagir com o Congresso. Em março deste ano,
assumiu a Casa Civil, mas seguiu com atribuição de dialogar
com deputados e senadores.

— Coloquei o Ciro porque preciso melhorar a interlocução
com o Congresso. O general Ramos é uma excepcional pessoa,
é meu irmão. Agora, com o linguajar do parlamento, ele tinha
dificuldade. É a mesma coisa que pegar o Ciro Nogueira e
botar ele para conversar com generais do Exército. O Ciro
não saberá falar com eles por melhor boa vontade que tenha
— afirmou Bolsonaro.

As declarações foram dadas em entrevista à Rede Nordeste
de Rádio, com transmissão para 400 emissoras nos nove estados
da região e Tocantins, no Norte. Como informou o GLOBO, o
presidente, em busca de popularidade, está concedendo
entrevistas diárias para emissoras de todo o país.

Na entrevista, o presidente contou ainda que Nogueira relatou
que o avião em que voltava ao Brasil, após ter recebido o convite
para ser ministro quando estava de férias no México, teve uma
turbina explodida. Bolsonaro disse que entendeu isso como um
“sinal de Deus.” Bolsonaro contou que Nogueira “viu a morte
ao seu lado” e o comparou com a facada recebida por ele
mesmo durante ato de campanha em 2018.

— É o momento em que você procura se encontrar. Da onde
vim, para onde vou. Como é que está minha vida. Eu serei
bem recebido nesse destino que cabe a todos nós? O Ciro
relatou isso pra mim. Foi um sinal de Deus, no dia seguinte do
convite que fiz a ele, esse problema com seu avião. Graças a
Deus deu tudo certo — declarou.

FORA 300

Comenta-se nas rodas políticas
de Barra dos Coqueiros que o
prefeito Alberto Macedo (foto),
MDB, mal começou e já brigou
com seu dizem, agora, ex-aliado,
Airton Martins. Alberto,
segundo as péssimas línguas de
cobra, demitiu 300
comissionados e cabos eleitorais
de Airton. O bicho vai pegar.

CURTA

Na verdade, Alberto Macedo
pegou uma batata quente e
explosiva. A arrecadação do
município caiu e ele teve que
optar: pagar com atraso ou
demitir os comissionados e ter
grana para honrar a folha de
pagamento. Ficou com o lógico,
embora numa época dessa é
difícil para o pai de família ficar
desempregado.

RODRIGO

E agora como fica o deputado
Rodrigo Valadares, PTB, para
defender seu corrupto do
coração: O Jair. E é melhor já ir se
acostumando a ter o seu corrupto
de estimação, para chamar de
“meu corrupto do coração”.

ROGÉRIO

Será que o senador Rogério
Carvalho, PT, abrirá de ser o
candidato do partido na
sucessão de Belivaldo?

QUEM?

Quem será o vice de Edvaldo
Nogueira. Luciano Bispo é uma
opção para chamar a atenção do
eleitorado do sertão. Outros
nomes que podem se negociar
são Valmir de Francisquinho, ex-
prefeito de Itabaiana e o ex-
deputado federal Jerônomo Reis,
que está na moita.

CORRUPTO

Finalmente, o bom Gilmar Oliveira,
ex-candidato a tudo na Barra dos
Coqueiros, pode bater no peito e
dizer: eu tenho um corrupto de
estimação e com ele vou até o
fim. Louco por Bolsonaro, Gilmar
Oliveira não deve ter ficado
satisfeito, quando Bolsonaro
disse que sempre foi Centrão e
nasceu no Centrão. Este grupo
da Câmara reúne os maiores
corruptos da política brasileira,
inclusive o presidente da
Câmara, Artur Lira, PP, exerce o
mandato sob o efeito de uma
liminar e não pode assumir à
Presidência, por conta de ser réu
na justiça.

ROUBALHEIRA

O corrupto de estimação de
Gilmar Oliveira, Jair Messias
Bolsonaro, justifica a roubalheira
e diz que seria difícil manter uma
base aliada se fosse escolher só
quem não responde processo na
justiça. Eu mesmo respondo a
processo, argumenta o Corrupto
do ano 2020 e que parece tem
tudo para ser bi.

ALMA

Jair Messias Bolsonaro disse que
entregou a alma do governo PP,
quando nomeou o senador Ciro
Nogueira, presidente do partido
no Piauí, ministro da Casa Civil.
Estamos lascados, porque,
oficialmente, passamos a ser
governados por uma quadrilha de
larápios do dinheiro do povo.
Gilmar Oliveira, agora, é sorriso
de orelha a orelha. Antes era
obrigado a chamar Lula de ladrão,
agora, não precisa sair de casa,
para encontrar o seu. Tem para
escolher de diversas cores e
Estados. A começar pelo chefão
da organização criminosa.

CORRUPTOLÂNDIA

É bom lembrar que Andréia, ex-
cunhada de Bolsonaro, tia de Jair
Renan Bolsonaro, denunciou
que o presidente da República,
quando deputado federal exigia
que seus comissionados
devolvessem até 90% do salário.
Jair mandou demitir o cunhado
André, porque ele só queria
devolver 10%. Jair exigia R$ 6 ou

7 mil ou mais do salário do rapaz,
que decidiu tomar umas
cervejinhas a mais e só devolvia,
às vezes, três mil reais, para o
poderoso Capo.

GILMAR

Como não deve estar a cabeça
de Gilmar Oliveira (foto), agora,
que não pode mais chamar Lula
de ladrão, sem ter que lembrar do
maior de todos que já governou
este País. Está difícil, mas tem uma
consolação. Ele pode pensar no
Mito, e dizer: meu corrupto, que
satisfação. Agora, sim, tenho um
corrupto “honesto”, para chamar
de meu.

DEDUROU
Gravações de áudios obtidas
pelo portal UOL indicam o
envolvimento direto do
presidente Jair Bolsonaro (sem
partido) com o esquema de
rachadinhas (desvio de salários
de assessores), durante o
período em que foi deputado
federal. Em um dos áudios, a
fisiculturista Andrea Siqueira
Valle, ex-cunhada do presidente,
revela detalhes do esquema.

DEMITIDO
“O André [Siqueira Valle, irmão
da Andrea,] deu muito problema
porque ele nunca devolveu o
dinheiro certo que tinha que ser
devolvido, entendeu? Tinha que
devolver R$ 6.000, ele devolvia
R$ 2.000, R$ 3.000. Foi um tempão
assim até que o Jair pegou e
falou: ‘Chega. Pode tirar ele
porque ele nunca me devolve o
dinheiro certo’”, disse a ex-
cunhada do presidente de acordo
com as gravações que a mídia
teve acesso.

PARENTADA
Andrea e André são irmãos de
Ana Cristina Siqueira Valle,
segunda mulher de Jair
Bolsonaro. Andrea foi a primeira
de uma lista de 18 parentes da
segunda mulher do presidente
que foram nomeados em um dos
três gabinetes da família
Bolsonaro (Jair, Carlos e Flávio)
no período de 1998 a 2018.

CIDADANIA
Nas segundas e quartas-feiras
das 20h às 24h e nas terças,
quintas e sextas-feiras das 21h
às 24h, você tem um
compromisso com a informação
correta, sem rodeios e sincera.
Programa Cidadania, na Anchieta
FM 105,9 ou anchietafm.com.br.
Se liga e verá que nada será como
antes.

QUADROS
Atabaques em Ação, FelizIdade,
Meu Direito, Fumaça Zero, Chico
Xavier, Estrela do Mar,
Diversidade em Foco, Orações,
Nutrição sem Modismo,
Momento Saúde Emocional,
Cidade contra o Crime (a notícia
policial como você nunca ouviu
e tem agora com Gilvan Ceará.
Ouça e tire suas dúvidas) e
horóscopo. São alguns dos
quadros do Programa Cidadania,
além de entrevistas. Anchietafm
105,9 ou anchietafm.com.br das
20h às 24h(segundas e quartas)
e das 21h às 24 (terças, quintas e
sextas-feiras).

SONS DO BRASIL

Aos sábados, das 21h às 24h,
você tem música de qualidade e
com diversidade na Anchietafm
105,9 ou anchietafm.com.br e isso
vicia, mas é saudável.

QUARENTÃO

Agora as segundas e sextas-
feiras, a partir das 21h, você tem
o Quarentão Futebol Clube, na
Anchietafm 105,9 ou
anchietafm.com.br, onde o dial
não alcançar. São as notícias do
futebol da idade do sossego.
Quem manda ver é o Fransuar
Moura.

SAMUEL
De autoria do deputado estadual
Samuel Carvalho (foto), foi
publicada no Diário Oficial desta
quinta-feira, 29, edição nº 28.719,
a Lei nº 8.873, que institui a
Campanha Junho Violeta,
dedicada à conscientização sobre
a violência contra a pessoa idosa.

OBJETIVO

Segundo Samuel Carvalho, o
objetivo da iniciativa é que a
campanha seja realizada,
anualmente, no mês de junho, e
inserida no calendário oficial de
eventos do Estado para garantir
dignidade e respeito à pessoa
idosa. Além disso, que sejam
promovidas ações que tragam
qualidade de vida; reprimam e
combatam a violência à pessoa
idosa, entre outros fatores.

RODOVIAS

A deputada estadual Kitty Lima
(Cidadania) se reuniu com o
diretor-presidente do
Departamento Estadual de
Infraestrutura Rodoviária de
Sergipe (DER/SE), Anderson das
Neves, em busca de medidas
para melhorar a infraestrutura de

rodovias estaduais, a exemplo da
rodovia que liga a BR-101 a
Nossa Senhora das Dores, e o
trecho da Rota do Leite entre os
municípios de Gararu e Nossa
Senhora da Glória, ambas em
péssimas condições.

PRODUÇÃO

Como um fundamental meio de
transporte e distribuição da
maioria das produções e cargas,
além da circulação e do
deslocamento de passageiros, as
rodovias estaduais devem
apresentar condições adequadas
de uso, garantindo conforto e
segurança e evitando acidentes,
realidade bastante diferente da
encontrada por quem transita
pela rodovia entre a BR-101 e
Nossa Senhora das Dores, e pela
SE-175, trecho da Rota do Leite
entre os municípios de Gararu e
Nossa Senhora da Glória.

AGRICULTURA
A deputada estadual Maria
Mendonça (PSDB) destacou a
importância de se estabelecer
políticas públicas que garantam
a sobrevivência desse segmento
que, ao seu ver, é importante
vetor do desenvolvimento. “Nem
sempre nos damos conta, mas
precisamos lembrar que os
agricultores são responsáveis
pela geração de milhões de
empregos diretos na agricultura,
e milhares de outros indiretos em
diversas áreas, como a indústria
têxtil, por exemplo”, ressaltou.

MILHO
Atendendo a um pedido de Maria
Mendonça, a Assembleia
Legislativa aprovou e o Governo
do Estado prorrogou o Decreto
40.462/2019 estabelecendo em
2% o Imposto sobre Circulação
de Mercadorias e Serviços
(ICMS) sobre a venda do milho.

Corruptos assumem de vez o
leme da pátria amada Brasil
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Apoiadores de Bolsonaro fazem ato
pró-voto impresso em várias capitais
M

anifestantes de
diversas capitais
do país saíram

às ruas este mês em apoio ao
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) e pela aprova-
ção do voto impresso para as
eleições de 2022. Em São
Paulo, os manifestantes se
concentraram desde o início
da tarde em frente à Fiesp
(Federação das Indústrias do
Estado de São Paulo), na
Avenida Paulista, região cen-
tral da cidade. Apoiadores do
presidente vestiam trajes nas
cores verde e amarelo e em-
punhavam a bandeira nacio-
nal.

O presidente voltou a de-
fender o voto impresso e dis-
se que “sem eleições limpas
e democráticas não haverá

eleição”. “Quem fala que a
urna eletrônica é auditável e
segura é mentiroso”, disse
Bolsonaro.

Manifestantes se reuniram
na praia de Copacabana,
zona sul do Rio de Janeiro.
Um carro de som pedia voto
impresso e auditável. Mani-
festantes exibiam cartazes
com frases favoráveis ao voto
impresso.

Em Belo Horizonte, os ma-
nifestantes se reuniram na
Praça da Liberdade, no cen-
tro da capital mineira, para
defender a aprovação da
PEC (Proposta de Emenda
Constitucional) do voto im-
presso auditável. Em Belém,
os manifestantes defendiam a
mesma pauta e se reuniram
nas principais vias da cidade.

Em Curitiba, a manifesta-
ção começou às 14h, no cen-
tro da cidade. O presidente
da República, Jair Bolsona-
ro, também falou com mani-
festantes por telefone. Uma
ligação foi amplificada para o
público.

São Luís do Maranhão e
Goiânia também registraram
manifestações. Apoiadores
saíram às ruas com bandei-
ras e faixas favoráveis ao voto
impresso e auditável.

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) voltou a se mani-
festar, pelas redes sociais,
para defender o atual siste-
ma de apuração de votos. O
TSE disse que os votos “já
são impressos”, por meio do
Boletim de Urna, que permi-
te que “qualquer eleitor pode

fazer a contagem de votos
por conta própria”.

Onze partidos políticos se
uniram para pedir à Correge-
doria do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) que cobre o
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) sobre explica-
ções em relação às supostas
fraudes apontadas por ele no
sistema de voto eletrônico.

O documento, protocola-
do, é assinado por Solidarie-
dade, MDB, PT, PDT,
PSDB, PSOL, REDE, Cida-
dania, PV, PSTU e PCdoB.

Sergipe - Em Sergipe, as-
sim como em outras capitais,
a manifestação foi de família.
O ato começou na Orla da
Atalaia em Aracaju e termi-
nou com uma carreata até a
Praia Formosa na 13 de Ju-
lho.

Manifestantes vão às ruas vestidos de verde e amarelo

DIVULGAÇÃO

Ex-presidente defende que candidatura de
centro não precisa ser encabeçada pelo PSDB

Em entrevista exclusiva à
CNN, o ex-presidente da
República e presidente de
honra do PSDB Fernando
Henrique Cardoso disse tor-
cer por uma aliança política
que dê viabilidade a uma “ter-
ceira via” eleitoralmente for-
te para o pleito de 2022. Se-
gundo FHC, essa opção não
deve parecer “neutra” diante
das possíveis candidaturas do
presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) e do ex-presi-
dente Luiz Inácio Lula da Sil-
va (PT), mas tem que saber
“polarizar também”.

“E não é só não ser neutro.
A terceira via não pode ser
uma coisa opaca, neutra, por-
que aí ganham os polos. Tem
que ser uma coisa que pola-
rize também, que chame
atenção para as questões fun-
damentais do país, inclusive
da democracia”, afirmou o
tucano. “E não é uma pessoa
que vai resolver isso, é um
conjunto grande, somos nós
todos, juntos, que podemos
resolver isso”.

O ex-presidente também
disse que essa opção eleito-
ral não precisa, necessaria-
mente, ser encabeçada pelo
PSDB, repetindo as palavras
ditas pelo senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE) em
uma videoconferência realiza-
da no domingo (20).

Fernando Henrique, que
este mês completou 90 anos,
disse preferir que o PSDB fir-
me sua liderança nessa bus-
ca por um nome forte para
2022, mas afirmou que o par-

tido não pode “menosprezar”
outras forças políticas. “É
preciso que haja um certo
esforço para que haja uma
terceira via, senão não exis-
te. Se for do PSDB, muito
bem, se não for, temos que
nos juntar”, declarou.

Questionado sobre a foto
publicada pelo ex-presiden-
te Lula após almoço com
FHC semanas atrás,
Fernando Henrique disse que
respeita “a força do presiden-
te Lula”. “Ele se situa, ele
sabe se colocar”, disse o tu-
cano, esperando que também
no PSDB surja um nome
“que seja capaz de fazer a
mesma coisa” que Lula.

“Mas, se não fizer [no
PSDB] e o Lula fizer... Em

política você não escolhe o
adversário, o adversário exis-
te”, disse FHC, para em se-
guida fazer um aceno ao
petista: “Claro que sou do
PSDB, sou presidente de
honra e prefiro [o PSDB],
mas se o Lula for capaz de
se expressar de uma manei-
ra, e não havendo outro, o
que eu posso fazer?”, disse.
Recentemente, Fernando
Henrique declarou que, em
caso de segundo turno que
oponha Lula e Bolsonaro em
2022, optará pelo primeiro
nome.

Bolsonaro e democracia
O ex-presidente da Repú-

blica voltou a afirmar que a
democracia brasileira não
corre, sob Bolsonaro, um ris-

co concreto, e disse não
acreditar que o atual presi-
dente esteja “se movendo
contra a democracia”. Ape-
sar disso, FHC disse que a
situação atual “pode deslizar”.

“Eu, sinceramente, não
acredito que o presidente
Bolsonaro, que é quem exer-
ce o poder hoje, tenha uma
visão de corrupção da demo-
cracia, que deseje acabar
com a democracia. Mas ele,
sem querer, pode... a dinâmi-
ca política pode levar a isso”,
analisou. Fernando Henrique
disse não achar que
“Bolsonaro esteja preparan-
do um golpe”, mas ressaltou
que golpes “às vezes aconte-
cem, o processo pode levar
[a isso]”.

Divulgação

Ex-presidente da República e presidente de honra do PSDB Fernando Henrique

Voto impresso

Apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro fo-
ram às ruas este mês defender o voto impresso. A mani-
festação aconteceu em todas as capitais do Brasil e mais o
Distrito Federal. Depois que o presidente da República
apontou indícios de fraudes nas urnas eletrônicas, o povo
se manifesta. Realmente é uma polêmica esta questão do
voto impresso. Quem defende o impresso suspeita de frau-
de e quem é contrário afirma que é seguro. Surge então
uma pergunta: por que não aceitar o voto impresso, já que
as eleições são transparentes?

Na política tudo é possível. O problema é que em toda
esta questão entra a ideologia, que é o que complica tudo.
Hoje no Brasil, a polarização está entre esquerda e direi-
ta. Então, como a direita está situação a oposição é contra
tudo que a direita faz, inclusive, o voto impresso.

Especialistas neutros já afirmaram que o voto impresso
é mais seguro porque o eleitor terá o seu comprovante em
mãos e, caso de uma suspeita pode provar, claramente,
que houve fraude ou não na apuração das eleições.

A discussão já foi muito longe. Os especialistas de es-
querda asseguram o voto eletrônico, citando alguns Esta-
dos dos Estados Unidos que usam este tipo de votação.
Já especialistas da direita cita os Estados Unidos como
um todo que não confia na urna eletrônica e até hoje usa o
voto impresso, principalmente para as eleições de presi-
dente da República.

É realmente aquela questão. Se as eleições são transpa-
rentes por que então não usar o voto impresso? Agora vai
depender do Congresso Nacional, porque as leis são fei-
tas pelos parlamentares e, somente eles vão decidir. Aguar-
damos.

KASSAB

Informações chegam a esta coluna dando conta de que
o governador de Sergipe Belivaldo Chagas está conver-
sando com o presidente do PSD Nacional, Gilberto
Kassab, para formar uma aliança nas eleições do ano que
vem. Kassab é pré-candidato a presidente da República
e, pode ter o apoio de Belivaldo Chagas.

CAPITÃO SAMUEL

O deputado estadual capi-
tão Samuel pode se candi-
datar a deputado federal nas
próximas eleições. A impren-
sa divulgou uma reunião no
Palácio dos Despachos en-
tre o ex-deputado federal
Heleno Silva, o governador
Belivaldo Chagas e o próprio
Capitão Samuel. O deputa-
do tem um trabalho impor-
tante na recuperação de pes-
soas que usam drogas. Um
bom nome para federal.

BARES

Com o aumento do toque de recolher, passando das 21
horas para meia noite, os bares e restaurantes de Aracaju
começam a recuperar os prejuízos durante o período da
pandemia. Uma das maiores casas de show de Aracaju,
na Orla da Atalaia, Cariri, já começa a voltar ao normal,
inclusive readquirindo o tempo perdido.

ESTRADA
O Governo de Sergipe

vai recuperar totalmente a
rodovia que liga os Municí-
pios de Pirambu a
Japaratuba. O ex-deputado

federal André Moura agra-
dece porque esta região é
muito forte para a sua lar-
gada rumo ao Senado Fe-
deral.

PONTE DE NEÓPOLIS

O governador de Alagoas, Renan Filho, disse em entre-
vista para rádios de Penedo, que não vai construir a ponte
que liga Penedo a cidade de Neópolis, em Sergipe. Falou
que o motivo é porque o presidente da República, Jair
Bolsonaro não ajuda e não vem fazendo nada pelo Brasil.
Todos já sabem, Renan Filho e Pai são oposição a
Bolsonaro. Não precisa de explicação.

MOURA

Seja qual for o candidato
do governador Belivaldo
Chagas, as conversas indi-
cam que, para o Senado, a
vaga é do ex-deputado fe-
deral André Moura. Indis-
cutivelmente, André tem um
bom relacionamento com os
prefeitos de Sergipe e, le-
vou muitos recursos para as
cidades quando ainda era
líder do Governo Temer.
Moura tem visitado lideran-
ças e prefeitos.André Moura

Capitão Samuel
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Pesquisa que mapeia 109 mutações no
SARS-CoV-2, vírus da Covid-19, é

publicada na Scientific Reports Nature

Luis Fernando Saraiva Macedo

E
studo coordenado
pela Univates pode
contribuir para de-

senvolvimento futuro de
fármacos para tratar a Covid-
19. Uma pesquisa coordena-
da pela Universidade do Vale
do Taquari - Univates foi re-
centemente publicada na re-
vista científica Scientific
Reports, um megajornal cien-
tífico do grupo Nature. O tra-
balho, que lança luz sobre
mutações no vírus SARS-
CoV-2, é um esforço na ten-
tativa de identificar mecanis-
mos envolvidos em processos
virais que podem contribuir
para o desenvolvimento futu-
ro de fármacos para tratar a
Covid-19.

O trabalho liderado pelo pro-
fessor Luis Fernando Saraiva
Macedo Timmers analisou 627
sequenciamentos genéticos de
amostras do SARS-CoV-2
coletadas no Brasil e identifi-
cou 109 mutações no vírus
causador da Covid-19. O es-
tudo dá aos pesquisadores
condições de avaliar mecanis-
mos de evolução viral, ou seja,
quais proteínas estão sofren-
do mutações e em quais elas
são mais prevalentes. “Pode-
mos ter indícios de como o ví-
rus está se adaptando ao
meio”, explica Timmers.

O estudo é uma visão geral
sobre as mutações que acon-
teceram no Brasil e, ao estar
agora disponível à comunida-
de científica internacional, con-
tribui para a adoção de dife-
rentes abordagens possíveis
no campo do desenvolvimen-
to de fármacos para o trata-
mento da Covid-19. Devido ao
alto índice de
transmissibilidade, o Brasil se
tornou um epicentro de Covid-
19 no mundo e, desde então,
vem sendo monitorado para
entender onde ocorrem as
mutações no genoma do
SARS-CoV-2 e como essas
variações se disseminam.

“Combinamos análises
genômicas e estruturais para
avaliar genomas isolados de
diferentes regiões do Brasil e
mostrar que as mutações mais
prevalentes estavam localiza-
das nos genes S, N, ORF3a e
ORF6, que estão envolvidos
em diferentes estágios do ci-
clo de vida viral e sua
interação com células hospe-

deiras”, descreve o docente.
Esses dados mostram como a
biologia estrutural, combinada
com a genômica, pode ser
aplicada para entender melhor
a variabilidade viral e ser útil
em estudos de descoberta de
fármacos com base na estru-
tura e desenvolvimento de
vacinas.

A análise estrutural realiza-
da na pesquisa evidenciou as
posições dessas mutações nas
estruturas das proteínas. “Es-
sas informações podem ajudar
a entender o impacto das mu-
tações sobre a estabilidade
das proteínas virais, a eficá-
cia das vacinas e também
monitorar o quão diferentes os
vírus são no Brasil quando
comparados a outras regiões”,
revela o pesquisador.

Sequência dos estudos
O mundo está numa corrida

para tentar encontrar
fármacos desde o começo da
pandemia, mesmo que a aten-
ção internacional tenha se vol-
tado inicialmente para os
imunizantes. “A partir do mo-
mento em que a pessoa está
doente, também vamos preci-
sar de remédios eficazes, um
tratamento farmacológico”,
relata Timmers.

Nessas condições, o estudo
tem a perspectiva de continu-
ar. A doutoranda Débora
Bublitz Anton, do Programa
de Pós-Graduação em
Biotecnologia (PPGBiotec) da
Univates, orientada pelo pro-
fessor Timmers e coorientada
pela professora Márcia Inês
Goettert, está trabalhando na
prospecção de moléculas que
possam ser usadas como
inibidores com características
antivirais e anti-inflamatórias
contra o SARS-CoV-2, utili-
zando técnicas de biologia
molecular e bioinformática.

“O SARS-CoV-2 apresen-
ta a enzima 3CL protease
(3CLpro), a qual é responsá-
vel por clivar as poliproteínas
formadas após a tradução do
RNA viral, que são essenci-
ais para o seu processo de
replicação. Se impedirmos que
essa proteína funcione, o ví-
rus não vai se formar e repli-
car”, explica Timmers. Outra
possibilidade do estudo é ana-
lisar se existem mutações na
proteína 3CLpro, a protease
principal do SARS-CoV-2.

“Se aconteceram mutações
nessa proteína, precisamos
levar o fato em consideração,
porque os fármacos em estu-
do podem interagir de forma
diferente com elas”, analisa o
pesquisador. “O interessante
de modular a atividade dessa
proteína em específico é que
ela é importante para a
replicação viral, ou seja, se
conseguirmos impedir a
replicação, podemos parar o
vírus”. Essa poderia ser uma
abordagem para tratamento
farmacológico antiviral para a
Covid-19.

O trabalho desenvolvido vai
além. Os pesquisadores da
Univates estão na busca por
uma molécula que, além de
antiviral, possa ser anti-infla-
matória. “Se conseguirmos
encontrar uma molécula que
funcione nessas duas áreas,
teremos uma vantagem muito
grande em relação ao vírus.
Um dos maiores problemas da
Covid-19 reside em decidir
quando iniciar o tratamento”,
acrescenta Timmers. “Identi-
ficar uma molécula antiviral
que auxilie na modulação do
processo inflamatório no orga-
nismo do hospedeiro seria
muito vantajoso para nós, além
de abrir mais uma porta para
o desenvolvimento de
fármacos”.

Este é o primeiro trabalho de
Timmers como autor principal
publicado em uma revista ci-
entífica de grande prestígio
internacional. “É uma satisfa-
ção constatar o respaldo da
comunidade científica no nos-
so trabalho, publicado agora
na Scientific Reports. O tra-
balho colaborativo é essenci-
al para que as pesquisas acon-
teçam. Não se faz ciência so-
zinho. Só podemos entregar
um trabalho como esse com
colaboração”, explica o pro-
fessor.

Time
Além da Univates, partici-

pam da pesquisa a Universi-
dade Federal do Rio Grande
do Sul (Ufrgs), a Universida-
de Federal de Ciências da
Saúde de Porto Alegre
(UFCSPA), a Universidade
Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ), a Universidade Fe-
deral de Pelotas (UFPel), a
Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul
(PUCRS) e a Universidade
de Tübingen (Alemanha).

Para entender o cérebro feminino
Projeto quer investigar por que as mulheres

são mais afetadas pelo Alzheimer

A
 coluna propôs uma
reflexão sobre a
ênfase na aborda-

gem biológica da Doença de
Alzheimer, quando fatores
socioculturais, comporta-
mentais e o meio ambiente
têm enorme impacto na vida
dos seres humanos. Esse é
também o ponto defendido
pelo Women´s Brain Project
(Projeto Cérebro da Mulher),
mistura de movimento e ins-
tituição criada em 2016, que
quer aprofundar a discussão
sobre as diferenças de gêne-
ro e sua relação com proble-
mas neurológicos e psiquiá-
tricos. Quem está na linha de
frente da iniciativa é a médi-
ca Antonella Santuccione
Chadha, sua cofundadora e
CEO, que levanta algumas
dúvidas sobre o que está por
trás do fato de as mulheres
serem mais afetadas pelo
Alzheimer e apresentarem um
declínio cognitivo mais rápi-
do: “temos que investigar
para distinguir o que é bioló-
gico e o que é social – e se
temos uma combinação dos
dois fatores”, argumenta.

Nas entrevistas que costu-
ma dar, enfatiza que todos
sabem que a educação é um
fator de proteção contra o
Alzheimer. No entanto, his-
toricamente, o nível educaci-
onal das mulheres é menor e,
em várias partes do mundo,
há barreiras para impedir seu
acesso à instrução. Além da
questão hormonal, cuja pro-
dução declina a partir da
meia-idade, há aspectos so-
cioculturais que representam
um risco extra: o estresse de
ser cuidadora, função quase
sempre feminina, pode estar
relacionado a uma chance
maior de desenvolver demên-
cia. “São muitos os desafios
sociais que têm impacto na

Divulgação
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Antonella Santuccione Chadha

saúde mental e a comunida-
de científica já está bem cons-
ciente de que a maioria dos
estudos não leva em conta a
diversidade”, complementa.

Na prática, o que isso quer
dizer é que medicamentos e
tratamentos são elaborados a
partir de pesquisas realizadas
principalmente com homens
brancos com menos de 60
anos – o que significaria que
o atendimento da maior par-
te da população do planeta
está bem longe de ser algo
sob medida. Por isso o Pro-
jeto Cérebro da Mulher de-
fende o fim do one-size-fits-
all (o equivalente a uma me-
dida para todos) e o exercí-
cio da medicina de precisão,
personalizada para cada in-
divíduo.

Na literatura médica, mui-
tas doenças neurológicas e
psiquiátricas afetam as mulhe-
res de forma diferente, mas,
mesmo assim, tal caracterís-
tica não é levada em conta

nas pesquisas. “Elas sofrem
mais de depressão, transtor-
nos de ansiedade, esclerose
múltipla e até de alguns tipos
de tumor no cérebro, mas ain-
da se dá pouca atenção a es-
sas questões”, afirma a dou-
tora Santuccione Chadha.
Entre 2014 e 2018, a médi-
ca trabalhou na Swissmedic,
o equivalente suíço da Anvi-
sa, responsável pela aprova-
ção de medicamentos. A ex-
periência serviu para lhe mos-
trar como as mulheres são
sub-representadas nos estu-
dos clínicos, principalmente
nos estágios iniciais, quando
são obtidas informações re-
levantes sobre dosagem e to-
xicidade. As consequências?
De cada dez casos de medi-
camentos reprovados, oito
apresentavam efeitos colate-
rais severos para elas. Está na
hora de entender melhor o
que se passa no cérebro fe-
minino.

Piracicaba a caminho das leis de proteção ao bem-estar animal
Piracicaba caminha em di-

reção ao futuro com menos
crueldade contra os animais
e com políticas de bem-es-
tar, pois tanto os domésticos,
exóticos e silvestres precisam
ser respeitados. Em breve
deve ser votado o projeto de
autoria da protetora e verea-
dora Alessandra Bellucci
(REP) que traz 74 artigos que
institui as diretrizes para po-
líticas públicas dos direitos,
da proteção, da defesa, da
saúde, respeito, controle po-
pulacional, cadastro. Dessa
forma, os animais serão pro-
tegidos e resguardados pelos
órgãos competentes do mu-
nicípio.

Além das leis, os ativistas
das causas animais realizam
um trabalho de formiguinha
para a conscientização da
posse responsável que vai
além de potes de água, co-
mida e uma casinha.

“É preciso garantir qualida-
de de vida e respeito as li-
berdades que os animais pre-
cisam para sobreviver de for-
ma saudável e feliz. Os pets
cada vez mais se tornam in-
tegrantes das famílias. São

membros da família, consci-
entizar sobre o bem-estar é
garantir vida digna a eles”,
disse Alessandra.

Para a parlamentar, a nova
lei sobre maus-tratos que pas-
sou a vigorar em setembro de
2020, ficou mais severa com
os infratores, que desde en-
tão, passou a garantir a pri-
são dos responsáveis. “Esta-
mos alavancando para fazer
essa lei valer, ou seja, ser apli-
cada, ser cumprida e quem
comete maus tratos ser devi-
damente punido conforme a
Lei. Temos um longo cami-
nho pela frente na questão das
averiguações e denúncias se-
rem conduzidas de maneira
certa e justa”, relatou.

Atualmente, Piracicaba
conta com o Curral e o CCZ
(Centro de Controle de Zo-
onoses) que tem em média 50

cães e gatos, que geralmente
deram entradas doentes. A
maioria já está sadio e espe-
ra um lar. Eles não realizam
resgates de animais abando-
nados. Quem auxilia o muni-
cípio de maneira voluntária e
“sem salário” são as proteto-
ras independentes, que mui-
tas vezes usam parte do sa-
lário ou doações para paga-
mento de lares temporários e
custas veterinárias.

“Os protetores não imagi-
nam a força que tem na ques-
tão de salvar vidas, de auxili-
ar o poder público (executi-
vo), de chegar onde os ór-
gãos públicos não chegam.
As protetoras e protetores
independentes são o exérci-
to que contribuem para o res-
guardo da vida dos animais.
Um exército que deveria ser
unido e respeitado entre si”,
enfatiza Alessandra.
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Vidros, Molduras, Box Temperado, Balcões, Espelhos e
Vitrines

REVESTIMENTO FUMÊ E VIDROS BIZOTADOS
Grande Promoção de Espelho Cristal

FAÇA-NOS UMA VISITA E COMPROVE
O QUE ESTAMOS ANUNCIANDO

FONES: 3259-1159 – 9977-4899 – 8846-6065

Avenida José Sampaio, 702 – Conjunto Costa e Silva – Aracaju – Sergipe –
email: vidraçariacristalina@hotmail.com

OSANILDE OLIVEIRA

VIDRAÇARIA  CRISTALINA

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes
Rodoviário de Aracaju - Sergipe

Assistência Jurídica, (Ação Trabalhista 10%), Barbearia (Também corte e
escova feminina), Convênio Farmácia (Farmácia Souza) do Trabalhador/

Farmácia Rodrigues, Covênio Vale-Gás (02 cupons por mês) com o desconto
de 10% sobre o valor, Plano de Saúde (HAPVIDA) – (PLAMED), Conquista

do Sinttra.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 7h.30 às 17h.30 (Sem intervalo para

almoço).  ENDEREÇO: Avenida Dr. Roosewelt Dantas Cardoso de Menezes,
1273 – Centro – Aracaju- Sergipe – TELEFONES: (79) 3213-7632/3213-0163 –

EMAIL: sintraaju@outlook.com

FILIE-SE!!

Avenida Edézio Vieira
de Melo, 1267 –

Pereira Lobo – Fone:

(79) 3214-2776

HIP

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

HIPER
FRANCARNE

PROMOÇÃO:
ESCAPAMENTO COM
 15% DE DESCONTO

À VISTA
4 VEZES NOS CARTÕES:

HIPER CARD
BANESE
MASTER

CIELO
VISA

AMERICAN

CLASSIFICADOS
Giro Total Lanches Mangabeiras Restaurante

Av. Edézio Vieira de Melo, 1240

TEL: 3021-5768

Açougue, Minimercado e Hortifruti

MALU – Centro de Beleza

Rua Dom Bosco,  255 - Cirurgia

Tel: (79) 99972-3502

BARBARIDADE
BAR E LANCHONETE

RU RAFAEL AGUIAR, 406

MERCEARIA
BOAS COMPRAS
RUA MARUIM 1150.

Este espaço é seu

DIVULGUE

MALU- Centro de Beleza

Suspensão, Embreagem,
Revisão, Troca de Correias,

Direção/ Câmbio
Avenida Gentil Tavares, 163 - Aracaju - Sergipe

Serviços Rápidos de
Mecânica de Autos

Serviços de Mecânica em
Geral

Amortecedores, Bateria, Troca
de óleo e filtros, Higienizaão,
óleo de câmbio automático/
manual, entre outros.

Fones: (79) 3303-6900 – (79)99909-7840

MOTORISTA DE APP E TÁXI  TEM 20% DE DESCONTO

Família linda

Para homenagear a filhota Marcela Garcia pela chegada de
um novo ciclo de vida, Gláucia Garcia postou em sua rede
social uma foto cheia de amor na sexta-feira (30/7). No
registro fotográfico, ela está ao lado da primogênita e também
do mais novo membro da família, a sua netinha Maria, que
nasceu em novembro de 2020. Um trio mais do que lindo!

Aquisição
O empresário Jorge Mitidieri, sócio majoritário do Grupo

Master, adquiriu a marca Arquidiocesano, que tem
protagonismo na educação sergipana por longos 61 anos. A

excelência do trabalho educacional do Colégio Master será o
modelo de referência para a continuidade do Colégio

Arquidiocesano, onde Jorge Mitidieri estudou e também foi
professor no início de sua carreira. A ideia do grupo

educacional é ampliar e modernizar a estrutura localizada no
bairro Farolândia, sem deixar de lado os aspectos e valores já
consolidados da instituição, sobretudo no que diz respeito à fé

cristã. Para 2022, o espaço passará a incorporar todos os
níveis de ensino – do Infantil ao Ensino Médio.

Make B. Cocoa

Aos apaixonados não restam dúvidas, o doce combina
com qualquer ocasião, seja como presente ou guloseima
para trazer felicidade instantânea. Talvez você nunca
tenha pensado sobre isso, mas as possibilidades são
diversas até mesmo para inspirar a criação de produtos.
Pensando em quem ama chocolate e a praticidade de ter
cores incríveis para combinar com looks diversos, o
Boticário apresenta linha Make B. Cocoa, em edição
limitada. Os produtos são apaixonantes, livres de testes
em animais, com tons quentes que prometem realçar o
glow da pele e aroma irresistível com notas de avelã e
coco caramelizado. A exclusividade traz os queridinhos
da make básica, com palette multifuncional, batons e lápis
de olhos para esfumar. A linha Make B. Cocoa já está
disponível em todas as lojas físicas e no e-commerce da
marca. Também é possível fazer pedidos pelo WhatsApp
através do número 0800 744 0010 ou contatar um
revendedor da marca.

A dermatologista Paula Barreto lanзou esta
semana o primeiro spa mйdico capilar do

estado, o PB Medical Hair Spa. Focado em
disponibilizar tratamentos especнficos para

cada tipo de cabelo, o spa й licenciado da linha
Pure4u e tem como diferencial o uso de

produtos naturais. Fica a dica!

Spa Médico

EmbaixadoraA personal bride Camila Abreu foi selecionada para
representar a Make More em Sergipe. A indústria de
cosmético brasileira nomeia uma profissional em cada
Estado para ser maquiadora técnica e embaixadora da
marca na sua região, a escolha foi feita em relação ao
trabalho profissional, engajamento e aceitação do
público. A maquiadora especialista em noivas é uma
das referências da área, seus trabalhos são bastante
elogiados e procurados pelas mulheres. Camila Abreu
é mãe, administradora, empreendedora, maquiadora,
hairstylist e personal bride. A profissional atende no
Studio montado no Salão 1985. Parabéns, Camila!

Coleção verão 2022

O verão Arezzo começa também com a chegada do ZZ Slim,
um tênis casual que une conforto e estilo, ideal para combinar

com jeans, alfaiataria e vestidos leves. O bico com um formato
levamente quadrado, aliado ao solado com uma listra preta

deixam o modelo moderno. Os detalhes todos na mesma cor,
como ilhoses e cadarços, dão um toque pra lá de feminino. Por
ter um shape mais minimalista, se torna um modelo atemporal

que vai poder te acompanhar durante todas as temporadas sem
sair de moda. Todas as unidades Arezzo da capital sergipana já

receberam a novidade. Na foto, as globais e estrelas da
campanha, Agatha Moreira e Marina Moschen.
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Baby chegou!
Nasceu Teodoro, filho da cerimonialista e publicitária Fabi Torres. O segundo filho da profissional

com o publicitário Neto Borges veio ao mundo no dia 29 de julho, com 49 cm e pesando 3,320 kg,
através de parto cesariana. Os dois também são pais de Laura Torres, de 2 anos. Parabéns aos
papais e a irmãzinha do príncipe Teodoro!

Alunos premiados
Os estudantes João Bruno e Lucas Góis, do Ensino Médio do Colégio Master, foram premiados

pela Olimpíada Brasileira de Biologia (OBB) com medalhas de ouro e prata, respectivamente, e
um deles foi aprovado para participar da seletiva para a Olimpíada Mundial. A competição é
promovida pelo Instituto Butantã e, desde o ano passado, está sendo realizada de maneira remota.
Desde o ano de 2015, o Master é a única escola sergipana que aprova alunos para esta última
etapa. Se aprovado na seletiva que contará apenas com 15 estudantes do Brasil, João Bruno
poderá concorrer com jovens do mundo todo na Olimpíada Mundial de Biologia. Sucesso!

Horário normal
Desde o início de agosto, os shoppings RioMar e Jardins, comandados pelo Grupo JCPM,

voltaram a funcionar em horário habitual, seguindo a liberação do Decreto Estadual. De segunda-
feira a sábado, todas as lojas, quiosques, praças de alimentação, parques e operações de
entretenimento abrem das 10h às 22h. Aos domingos, as praças de alimentação, restaurantes e
entretenimento operam das 12h às 22h e demais lojas e quiosques, das 14h às 20h. Supermercados,
cinemas, academias e clínicas funcionam de acordo com os horários de suas respectivas redes.
As plataformas digitais Shopping Jardins Online e RioMar Aracaju Online seguem operando
diariamente.

Santa Maria foi escolhido para inicio
do projeto de plantação e mudas

O
 Vereador Cícero
do Santa Maria es
teve ao lado do

Prefeito de Aracaju Edvaldo
Nogueira, na Avenida Ale-
xandre Alcino no Bairro Santa
Maria, onde pôde acompa-
nhar o início de um importante
projeto por parte da gestão
municipal, que é a plantação
de mudas nas principais ave-
nidas de Aracaju. “É de ex-
trema importância uma ação
como essa, além de trazer
uma beleza natural,  ao longo
dos anos trará uma qualida-

de de vida muito maior para
a nossa comunidade” Disse o
vereador.

A ação faz parte de um pla-
nejamento entre a prefeitura
de Aracaju e Ministério da
Justiça e Segurança pública,
por meio do fundo de defesa
de direitos difusos e termo de
cooperação com o município.
O projeto tem como objeti-
vo tornar a nossa Capital,
uma cidade ainda mais sus-
tentável, e com maior quali-
dade de vida.

O vereador Cícero do San-

ta Maria parabenizou o Pre-
feito de Aracaju pela iniciati-
va do projeto ter sido no
bairro Santa Maria. “Parabe-
nizo o Prefeito Edvaldo por
trazer de forma inicial essa
ação para o nosso Santa
Maria, sabemos que serão
plantadas mais de 3.500 no-
vas mudas em toda Aracaju,
mas as primeiras 500 foram
na nossa comunidade. É uma
honra e alegria imensa” fina-
lizou o vereado.
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Alunos de Fisioterapia
atuam durante o JUBS

A competição é a maior da América Latina na modalidade universitária e teve a edição realizada na praia

A
racaju sediou os Jo
gos Universitários
Brasileiros – JUBS

Praia, que aconteceram na
primeira quinzena de Julho,
na Orla de Atalaia. A maior
competição universitária da
América Latina contou com
a participação da equipe de
Fisioterapia da UNINAS-
SAU – Centro Universitário
Maurício de Nassau Araca-
ju, formada por alunos do 4º
ao 10º período, monitorados
por preceptores da Institui-
ção.  Foram ofertadas apli-
cações de bandagens, libera-
ção miofascial em atletas,
além de eletroterapia, termo
terapia, fotobiomodulação e
primeiros socorros.

A coordenadora do curso
de Fisioterapia na UNINAS-
SAU Aracaju, Elisama Gui-
marães, explicou que a 69ª
edição do evento, promovi-
do pela Confederação Bra-

Suzy Guimarães

JUBS na Praia

sileira do Desporto Universi-
tário – CBDU, aconteceu
com 10 modalidades que in-
tegraram o programa espor-
tivo da competição: entre elas
se destacaram basquete 3x3,
beach soccer, beach hand,
futevôlei, beach tênis e vôlei
de praia. “Para nós foi mais

que importante estar num
evento de porte internacional,
e para nossos alunos a expe-
riência foi única e o aprendi-
zado grandioso”, afirmou Eli-
sama.

O JUBS, encerrou na  sex-
ta-feira, 09, com jogos que
aconteceram todos os dias

entre 9h e 17h. A professo-
ra frisou que os alunos tive-
ram a oportunidade de vi-
venciar, aprender e aplicar
os conhecimentos adquiri-
dos no curso. “A participa-
ção fortaleceu o currículo e
ampliou a experiência pro-
fissional na especialidade da
Fisioterapia Desportiva,
área em que o fisioterapeu-
ta é de fundamental impor-
tância”, assegurou a coor-
denadora da UNINAS-
SAU.

Elisama observou ainda
que, desde 2018, todas as
competições do calendário
CBDU recebem o nome de
JUBS, que juntas formam a
temporada do anual. “As-
sim, em um único ano, há di-
versos Jogos Universitários
Brasileiros. A etapa final é o
maior evento realizado pela
CBDU e, só em 2019, a
67C” edição, reuniu mais de
sete mil participantes de
todo o país”, conclui a pro-
fessora.

Projeto de Fisioterapia atende pacientes com sequelas por AVC
Serviço gratuito oferecido por professores e estudantes da UNINASSAU

Suzy Guimarães

A UNINASSAU – Centro
Universitário Maurício de
Nassau Aracaju vem desen-
volvendo uma ação de res-
ponsabilidade social por meio
do curso de Fisioterapia, no
Bairro Coroa do Meio,
Zona-Sul da capital. Os alu-
nos do 9º período da Insti-
tuição estão prestando aten-
dimento monitorado por pre-
ceptores à pessoas acometi-
das por Acidente Vascular
Cerebral, AVC. O projeto
‘Unidos no Servir’ é gratuito
e funciona na Igreja Batista
local.

A coordenadora do curso
de Fisioterapia na UNINAS-
SAU, Elisama Campos Gui-
marães, explica que o proje-
to é orientado pela professo-
ra Aylane Camboim e tem
por objetivo auxiliar a comu-
nidade, ofertando saúde por
meio da recuperação dos
pacientes. “Nós recebemos
as pessoas e fazemos uma
seleção de quem necessita de
prioridade para a recupera-

ção das sequelas deixadas
pelo AVC”, explica Elisama.

Ela atenta que, em casos
graves como os oriundos do
acidente vascular cerebral, a
Fisioterapia pode ofertar re-
cuperação da qualidade de
vida por meio do reforço da
musculatura, evitando, assim,
o aumento da comorbidade
acarretada pela doença. “A
Fisioterapia é essencial para
as pessoas se recuperarem ou
desenvolverem uma melhor
forma de viver, superando,
não só o trauma físico mas
também o psicológico”, asse-
gura a professora.

Os atendimentos aconte-
cem de segunda a sexta-fei-
ra, no período da manhã, das
8h às 12h. Interessados em
participar podem manter con-
tato pelo telefone (79)
999312191 e falar com Fá-
tima para agendar o cadas-
tramento e atendimento.  A
professora Elisama informa
ainda que há pretensão de
estender o projeto para as
áreas de Nutrição, Psicolo-
gia e assistência social. Atendimentos de segunda a sexta, pela manhã

Profissionais de saúde recebem cartas de agradecimento
GRATIDÃO

Ação foi realizada pelo curso de Enfermagem da UNINASSAU Aracaju
Suzy Guimarães

Divulgação
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A UNINASSAU – Centro
Universitário Maurício de
Nassau em Aracaju, por meio
do curso de Enfermagem,
entregou, este mês, no Hos-
pital de Urgência de Sergipe,
cartas de agradecimento re-
digidas pelos alunos aos pro-
fissionais de saúde que atu-
am na UTI Covid. O momen-
to sensibilizou os homenage-
ados, que agradeceram a va-
lorização e a demonstração
de carinho da instituição para
com eles.

“Quem vê o profissional de
saúde sempre firme, não ima-
gina o quanto de sofrimento
ele encara todos os dias numa

UTI Covid. Esse momento
teve por objetivo ofertar
amor, carinho e principalmen-
te gratidão por aqueles que
doam suas vidas para salvar
outras”, disse a professora da
UNINASSAU, Adriana Es-
tevam. Ela observou que a
ação foi de compromisso e
responsabilidade social com
os que estão na linha de fren-
te.

Adriana ressaltou que a
ideia partiu da Instituição,
como forma de reconhecer e
demostrar respeito aos pro-
fissionais, buscando valorizar
seu trabalho. “Nossa intenção
foi também despertar nos
acadêmicos a importância de
serem profissionais compro-

metidos, tendo como inspira-
ção os homenageados”, aten-
tou a professora.

Ela observou que as cartas
foram elaboradas com muito
carinho, para que os profis-

sionais se sintam acolhidos e

reconhecidos frente a sua

missão. A entrega aconteceu

na entrada da UTI Covid,

com violão e voz.

Alunos reconhecendo a importância da valorização

Divulgação

E
m entrevista à Xodó
FM Aracaju, o pre
sidente estadual do

PSB, Valadares Filho, desta-
cou o fortalecimento da sigla,
que continua firme como al-
ternativa de mudança para
Sergipe. A vinda do Dr Emer-
son, juntamente com os inte-
grantes do MMC – Movi-
mento Mandato Coletivo, foi
analisado como um fator im-
portante desse processo.

“Trata-se de um quadro
valioso, com um histórico de
luta, ética e transparência que
se soma ao nosso partido,
juntamente com os partici-
pantes do MMC. E temos
percebido nas ruas, nas ca-
minhadas que tenho feito na
capital e no interior, o quanto
o PSB mantém sendo essa
alternativa para quem quer,
realmente, um Estado que te-
nha como foco o cidadão”,
disse.

Segundo Valadares Filho, o
PSB sabe do legado que tem,

DIVULGAÇÃO

Valadares diz que o PSB
se organiza para ser mais

uma vez protagonista

Presidente estadual do PSB, Valadares Filho

da construção política que fez
para chegar ao 2º turno das
eleições, três vezes consecu-
tivas. “É a maior prova que
temos um legado eleitoral de
serviços prestados, e que ire-
mos, mais uma vez ajudar na
construção de um projeto
para o futuro de Sergipe”,
destacou.

O ex-deputado federal lem-
brou que a pandemia exigirá
dos atuais e futuros gestores,
muito preparo e capacidade
para enfrentar os desafios
que surgirão, em especial na
economia e na saúde. “As
políticas públicas devem es-
tar adaptadas às circunstân-
cias da vida nacional atual. E
as futuras escolhas irão
impactar de forma direta na
vida de milhões de brasilei-
ros e sergipanos. E o PSB,
com seus quadros e novos
nomes que se somarão ao
partido, está pronto para en-
frentar esses desafios”, frisou
Valadares Filho.

Bolsonaro lança programa que leva
água potável a escolas do Nordeste
O governo federal lançou este mês, o Programa Água nas

Escolas, que prevê, na primeira etapa, a construção de 2 mil
cisternas em estabelecimentos de educação nas zonas rurais
e de periferia. A expectativa é atender mais de 100 mil alunos
em cerca de 350 cidades da Região Nordeste.

O programa terá investimento de R$ 60 milhões e será re-
alizado em parceria com o Banco Nacional do Desenvolvi-
mento (BNDES) e a Fundação Banco do Brasil.

O acordo de cooperação técnica foi assinado em cerimô-
nia no Ministério da Cidadania. Na cerimônia, o presidente
Jair Bolsonaro ressaltou a importância do programa para a
população da região que será beneficiada.

“Nós, aqui, às vezes não damos muito valor à água, temos
em abundância. Lá, quando você vê um velho nordestino,
uma senhora de idade, com pele enrugada, entrando debaixo
de uma bica d’água, não tem preço a alegria daquela pessoa,
parece que ganhou na Mega-Sena”, disse o presidente, ao
ressaltar a importância da água para a população no Nordes-
te do país.

Segundo o ministro da Cidadania, João Roma, o Censo
Escolar revelou que há 3 mil escolas onde falta água na Re-
gião Nordeste.

“São alunos, professores e funcionários sem acesso à rede
pública de abastecimento, a poço artesiano ou a cisterna. Por
meio de tecnologia e sistema de abastecimento, o Programa
Água nas Escolas vai mudar essa situação e garantir a oferta
de água potável”, disse o ministro.

João Roma acrescentou que, com melhores condições de
infraestrutura, haverá ganhos na qualidade de ensino, no ren-
dimento dos alunos e no dia a dia das famílias.

Expectativa é atender
mais de 100 mil

alunos em 350 cidades
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Raimundo Feitosa

Moradores do Conjunto Médici cobram da Prefeitura a
Reforma da Praça Oriel Carvalho e o Canteiro Central

M
oradores do Con
junto Médici rei
vindicam da Pre-

feitura Municipal de Aracaju,
especificamente do prefeito
Edvaldo Nogueira, a reforma
da Praça Oriel de Carvalho
e o do Canteiro Central,
localçizados no bairro. O pre-
sidente da Associação de
Moradores do Médici,
Montal e Jardim Baiano
(Amameb) Gladson Oliveira,
conhecido como Gal, disse
que Edvaldo prometeu, em
campanha, em 2019, que fa-
ria as reformas e até hoje
nada foi feito neste sentido.
A praça continua a mesma e
o canteiro também.

De acordo com o presiden-
te da Amameb, a promessa
foi feita numa reunião em um
hotel na Orla da Atalaia, jun-
tamente com lideranças co-

munitárias e o próprio prefei-
to de Aracaju, Edvaldo No-
gueira, que na época estava
em campanha. Fechado o
acordo, Gal protocolou na
Empresa Municipal de Obras
e Urbanismo (Emurb) um pe-
dido para as reformas. O nú-
mero do protocolo é 4829/
2019, do dia 6 de setembro
do mesmo ano.

- Tanto a praça como o
canteiro, só foi feito alguma
coisa na época do ex-prefei-
to Jackson Barreto, a pedi-
do do suplente de vereador
Ocelon Alves - conta Gal.

Praça – A Praça Oriel de
Carvalho se encontra aban-
donada e precisando real-
mente de uma reforma. Mo-
radores não podem frequen-
tar o local devido as condi-
ções precárias do ambiente,
sem contar que o local serve
de abrigo de marginais. Um
morador que não quis se

Banheiros químicos da
feira do Médici  é um

exemplo para Aracaju

A
 falta de banheiros
químicos nas feiras
livres de Aracaju,

que vinha atingindo todos os
comerciantes e consumido-
res, foi sanada no ano de
2000. Tudo começou quan-
do o feirante, por nome de
Oliveira (In memoria), do
Conjunto Médici, incomoda-
do com os consumidores,
porque pediam para ir ao
banheiro do seu estabeleci-
mento comercial em pleno
funcionamento da feira, soli-
citou do morador Gladson
Oliveira, conhecido como
Gal, para intermediar junto a
Prefeitura de Aracaju a aqui-
sição de banheiros populares.
E assim foi feito.

O presidente da Associa-
ção de Moradores do Montal
e Jardim Baiano
(AMAMEB), Gladson Oli-
veira, conhecido como Gal,
disse que na época, Oliveira
reclamava da sujeira que os
consumidores faziam no seu
bar. Diante dessa situação,
ele pediu a Gal para intervir
junto a Empresa Municipal de
Serviços Urbanos (Emsurb)
para colocar banheiros quí-
micos na feira.

Gal se sensibilizou do pro-
blema e procurou o então
vereador Elber Batalha Filho,
que entrou em contato com

o ex-presidente da Emsurb,
Antônio Freitas pedindo ba-
nheiros para a feira livre do
Conjunto Médici e assim foi
feito. Hoje existem dois ba-
nheiros químicos na localida-
de.

De acordo com Gal, Elber
Batalha Filho foi até o então
prefeito de Aracaju, Marce-
lo Deda (In memoria) e pe-
diu ao gestor os banheiros
para a feira do Médice. Déda
entrou em contato com o en-
tão presidente da Emsurb e
logo os banheiros foram ins-
talados. Na ocasião, Olivei-
ra agradeceu muito a Gal por
esta atitude em benefício dos
comerciantes e feirantes,
além dos consumidores que
usam com frequência os ba-
nheiros químicos.

Por esta determinação e
atitude do presidente da
AMAMEB, Gal, hoje todas
as feiras livres de Aracaju
possuem banheiros químicos.
A assessoria de comunicação
da Emsurb confirmou que,
todas as feiras livres de
Aracaju têm banheiros para
atender, não só aos comerci-
antes, mas, a toda a popula-
ção que frequentam o local
para fazer suas compras.
Tudo começou no Conjunto
Médici a pedido do presiden-
te da Associação, Gladson
Oliveira.

Raimundo Feitosa

Presidente da Amameb, Gladson Oliveira (Gal)

indenticar, disse que as vezes
um comerciante paga para
limpar a praça.

Canteiro – O canteiro cen-
tral, cartão postal do conjun-
to, na Avenida Luciano
Monteiro, foi protocolado
com o número 4828/2019.

Aqui e acolá a Prefeitura
manda cortar os matos, mas,
não é o suficiente. Como o
canteiro tem o terreno aci-
dentado, as pessoas sentem
dificuldades para trafegar,
quando vão passar de um
lado para o outro da rua.

Retrato da Praça Oriel de Carvalho Este Canteiro Central precisa de reforma

Banheiros químicos na

Feira do Médici

Agradecimento
O presidente da Amameb, Gladson Oliveira, conhecido como Gal, agradece ao presidente da

Empresa Municipal de Serviços Urbanos - Emsurb, Luiz Roberto, por atender aos seus pedidos na

limpeza do canal e ruas do Conjunto Médici, a cada 60 dias, assim como a Empresa Municipal de

Obras e Urbanismo - Emurb por fazer o trabalho de tapa buraco nas ruas do bairro. Através de

documento protocolado pela Associação, os moradores são atendidos.
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