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Padre fala que cumpriu
promessas de campanha

Caderno B Primeira Página

Construção Civil otimista
para o ano que se inicia

Chega com otimismo e carregando os bons números de vendas
Mesmo com os desafios impostos pela pandemia, setor continua lançando novos empreendimentos e crescendo em números de vendas. O ano de 2020 tinha tudo para não ser tão bom

para a construção civil, mas o grande desejo dos brasileiros em conquistar a casa própria e as condições comerciais e econômicas favoráveis transformaram o medo e as incertezas em bons
negócios para empresas do setor e para os consumidores que conseguiram realizar o sonho da casa própria. (Página 4A)

Divulgação

Ventos sopram em direção a construção civil

Ponte inaugada, entre Sergipe e Alagoas Jair Messias Bolsonaro
(Página 4A)

Governo
garante
estudo para
viabilizar
ponte que
integra
Neópolis a
Penedo

SENADO FEDERAL

David Alcolumbre
faz o seu sucessor e
agrada ao presidente

Pacheco era o candidato do
atual presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-
AP), e foi eleito sustentado
em uma ampla aliança apoia-

da pelo presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) e
que incluiu até partidos de
oposição à esquerda, como
o PT. (Página 7)

CÂMARA FEDERAL

Valadares festeja
vitória de Arthur Lira
O deputado Estadual Rodrigo Valadares acompanhou as

votações e comemorou a vitória. “Hoje é um dia muito im-
portante para o futuro do nosso país. Agora vamos destravar
as pautas de votação do plenário que o Brasil tanto necessi-
ta”, destacou, acrescentando “a vitória é do Brasil, por rece-
ber um presidente da Câmara patriota. (Págian 7)
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ARTIGO

INFORME GH

Open Banking foca no cliente como protagonista da
negociação e irá transformar o sistema financeiro no Brasil

Melina Alves

N
em bem o PIX foi
lançado e os
n ú m e r o s

preliminares já dão uma
dimensão que a maneira como
entendemos o mercado
financeiro está a beira de uma
transformação. Na primeira
semana de operação, o PIX,
o sistema de pagamento
instantâneo do Banco Central
(BaCen), movimentou cerca
de R$ 11,8 bilhões em
negociações e já são em torno
de 82 milhões de chaves
contratadas por mais de 36
milhões de pessoas. Por tais
dados já dá para afirmar que
a tendência é mesmo
desburocratizar o tradicional
sistema financeiro que,
embora tenha nos mostrado
que a internet é um local
seguro para realizar
transações monetárias, traz
também alguns limites, como
acesso restrito ao expediente
bancário e aplicações
oferecidas apenas pela
agência contratada.

Esta nova possibilidade que
se abre ao brasileiro -e, ao que
tudo indica, já foi bem aceita-
é, na prática, o primeiro passo
de um universo que deve
começar a se destrinchar em

2021: o open banking. Como
o próprio nome diz, será um
banco aberto, mediado por
tecnologias e gestão segura
dos dados dos clientes, que
terá por objetivo dar mais
liberdade para as pessoas
contratarem um produto
financeiro de forma rápida,
transparente e segura, não
mais restringindo-o às
plataformas dos bancos. O
conceito do aberto pode
incomodar à primeira vista,
mas é uma técnica muito
utilizada na internet chamada
API (Application
Programming Interface, em
inglês), uma interface de
programação que concede o
acesso a informações já
cadastradas entre os canais.

É o que acontece, por
exemplo, com o Google Maps,
amplamente utilizado e que
permite a vários aplicativos e
plataformas conectá-lo de
maneira segura e imediata; ou
quando, ao fazer o cadastro
em um novo serviço pela
internet, ao invés de
preenchermos o formulário de
associação, já o acessamos
por meio de uma rede social
e, assim, agilizamos nosso
login. Será este o mecanismo
que irá guiar o open banking,
assegurado pela Lei Geral da
Proteção de Dados (LGPD).
Ela determina que toda
informação sobre uma pessoa
é propriedade exclusivamente
dela e que, portanto, somente
ela pode disponibilizar os dados
a terceiros se julgar
interessante. Sendo assim,
uma vez liberado o acesso a
todo o histórico bancário, as

instituições financeiras, que
estejam sob a regulamentação
do open banking, podem
utilizar essas informações de
forma a oferecer serviços
personalizados.

A tendência é que a
competitividade aumente,
promovendo, assim, uma
melhora na experiência final,
facilitando a contratação e
criação de soluções e serviços
que atendam melhor às
necessidades individuais. Para
o Banco Central, será um
incentivo à inovação, à
concorrência no setor, ao
aumento da eficiência do
Sistema Financeiro Nacional
e Sistema de Pagamento
Brasileiro e à promoção e
consolidação da cidadania
financeira, que ‘é o exercício
de direitos e deveres que
permite ao cidadão gerenciar
bem seus recursos
financeiros’, como definido
pela instituição. Trocando em
miúdos, o BaCen quer dar
consistência à
democratização financeira
através da evolução
tecnológica e desenvolver
aspectos estruturais do
sistema financeiro.

Se a tecnologia digital já
havia se estabelecido no
cotidiano da maioria das
pessoas e empresas, o
isolamento social promovido
pela pandemia acelerou a
entrada daqueles que ainda
tinham a ideia de que a
digitalização era uma opção e
a forma como elas passaram
a lidar com o dinheiro foi uma
das bruscas transformações
que assistimos nos últimos

meses. Dados de uma
pesquisa da Federação
Brasileira de Bancos e da
consultoria Deloitte
apontaram que 74% das
transações financeiras
realizadas por pessoas físicas
em abril foram por meio dos
canais digitais e de 2015 para
2019 o percentual de
transações via smartphone
saltou de 20 para 44 no que
tange o total daquelas
realizadas em todos os canais.

E mais: outra pesquisa,
realizada pela Mastercard,
revelou que 77% dos
brasileiros reduziram ou
deixaram de usar o dinheiro
em espécie e houve um
aumento de 66% na utilização
da tecnologia de aproximação,
justificado pela pandemia por
69% das pessoas. A projeção
é clara segundo os dados da
operadora de cartão: 75% dos
entrevistados pretendem
seguir pagando “sem dinheiro
vivo” e 88% dizem que esse
método é mais conveniente. O
que se desdobra, então, é um
terreno extremamente fértil
para as fintechs, que poderão
aumentar a carteira de
clientes através de produtos e
serviços inovadores e
customizados. Longe de uma
ameaça, o futuro que já vem
chegando é uma oportunidade
de repensar o sistema sob a
ótica das pessoas, buscando
oferecer a melhor experiência
possível, afinal, é no usuário
que deve estar centrado a
inovação de cada projeto
desenvolvido.

Carnaval em casa
Expectativa na Prefeitura

Prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira

O prefeito Edvaldo Nogueira, este mês de fevereiro, vai
definir quem fica e quem sai entre os secretários. Já avisou
aos vereadores eleitos e reeleitos agora neste pleito. Há uma
grande expectativa no meio político, para saber quem fica e
quem sai e ainda, os parlamentares que ajudaram na reelei-
ção de Edvaldo Nogueira. Tem muitas especulações e as
conversas fluem suavemente nas rodas políticas, quando diz
respeito a cargos na Prefeitura de Aracaju.

Obviamente que o prefeito Edvaldo Nogueira vai ter que
acomodar esse pessoal e, naturalmente, não vai agradar a
todos. Um dos candidatos a vereador e que ficou na suplên-
cia, que fez aliança com o PT e o PDT, está otimista para
ganhar um cargo na Prefeitura de Aracaju. Ele disse que,
“quando estiver lá”, as coisas vão melhorar para o seu lado e
de quem recebeu apoio.

O fato é que, dentro da cabeça do prefeito, tudo já está
claro: quem fica e quem sai. Vai contar aí o peso político e os
acordos feitos anteriormente. Os partidos políticos, com cer-
teza querem um lugar de destaque para amoldar-se os seus.
Porém, os próprios secretários e os vereadores eleitos e
reeleitos, provavelmente, sabem o fim desse enredo.

Divulgação

CAMPANHA

O prefeito Edvaldo No-
gueira não teve descanso.
Assim que foi reeleito para
mais um mandato na Prefei-
tura de Aracaju, no outro dia
já estava inaugurando obras
na capital sergipana. Veio o
Natal e o Réveillon e o pre-
feito na ativa. Parlamentares

experientes dizem que
Edvaldo saiu de uma campa-
nha, vitoriosa, e entrou na
outra para governador de
Sergipe. “Espera ter um re-
conhecimento de Belivaldo
Chagas, governador de
Sergipe”.

DANIELLE GARCIA

Já a delegada Danielle Garcia, que ficou em segundo lugar
na disputa pela Prefeitura de Aracaju, no último pleito, ano
passado e que foi bem votada, por sinal, pretende continuar
no seu projeto político. Ainda não falou se vai disputar algum
cargo eletivo ano que vem, mas, vai usar o seu prestigio
aracajuano em favor o povo. Há especulações que a delega-
da vai disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa, po-
rém, ela mesma não se pronunciou ainda.

Danielle, ainda não se definiu

SAUDADES

O prefeito Edvaldo No-
gueira vai sentir saudades das
verbas liberadas pelo então
deputado federal André
Moura. As ruas, avenidas,
creches, saneamento básico
em toda a Aracaju, só foi
possível realizar, graças a
ação do ex-deputado, que

Divulgação

André, responsável pela maioria das obras em Aracaju

Divulgação

solicitou ao então presidente
da República, Michel Temer,
ocasião em que foi líder do
Governo no Congresso Na-
cional. Agora, no segundo
mandato do prefeito, o gestor
vai ter que se reinventar para
deixar Aracaju mais organi-
zada, em todos os sentidos.

Este ano o carnaval é
atípico. Com a nova onda do
novo cononavirus, as pesso-
as estão pensando muito em
não fazer aglomeração. Tra-
dição de longas datas, o car-
naval no Brasil é um dos car-
tões postais que chama a
atenção dos estrangeiros. Rio
de Janeiro, São Paulo, Bahia,
Pernambuco e todos os Es-
tados sentem a falta da folia,
porque a data não passa em

branco.
No início do ano, todos sa-

bem que as despesas dos pais
com os filhos e os impostos
aumentam. Tem o IPTU –
Imposto Territorial e Urbano
e o material escolar e farda
para pagar e comprar res-
pectivamente. Mas, contudo,
os foliões não se intimidari-
am em fazer a festa, mesmo
que fique devendo o ano
todo. O importante é brincar.

Desde o carnaval do ano
passado que a medicina aler-
ta sobre o vírus que estava
chegando em outros países.
Porém, no Brasil ainda havia
uma “segurança”, principal-
mente no Nordeste porque o
clima é quente, mas, que de-
veria já haver o
distanciamento entre as pes-
soas por conta da contami-
nação.

Os governos de Alagoas e

Bahia já disseram que não
vão dar ponto facultativo. O
governo Federal vai dar sim
o ponto facultativo, mas,
cada governo nos estados e
prefeitos têm total autonomia
para decidir sobre o caso.

Independente de feriado ou
não, as pessoas devem se
proteger do vírus, ficando em
reunião com familiares próxi-
mos. Nada de viagem, prai-
as tumultuadas, enfim, todo
cuidado é pouco.

“O Jornal impresso tem seu papel na sociedade desde os tempos remotos. Ele
permite que as noticias não sejam esquecidas em meio a tanta tecnologia que facilita

nossa vida, mas que não substitui o preço e o valor do texto impresso”, Reinaldo
Gottino, jornalista apresentador do Balanço Geral, da Record TV, publicado na Folha

Universal de 20 a 26 de dezembro de 2020.
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Só mesmo num país de maricas
tem Bolsonaro como presidente

Genocida, miliciano, defensor
da tortura e do estupro (desde
que a mulher seja bonita), rei
da rachadinha, usuário de
instituições públicas federais
para garantir liberdade para
os filhos bandidos, a exemplo
do senador Flávio Bolsonaro,
o capitão reformado aos 33
anos de idade pelo Exército,
Jair Messias Bolsonaro, jogou
o país no lixo da diplomacia
mundial, atacando países
como China e Venezuela,
quando cheirava as cuecas de
Donald Trump, a quem se
declarou: I Love You Trump.
Agora, a China que foi
agredida por Bolsonaro, seus
ministros como o ex- da
Educação, Abraham
Weintraub, que foi
“deportado” para os Estados
Unidos, onde está
“escondido” num cargo de
diretor executivo do Banco
Mundial, e das Relações
Exteriores, Ernesto Araújo,
ajuda a salvar vida com
insumos para a vacina, que
os brasileiros tomam.

A Venezuela, execrada por
Bolsonaro, inclusive diz que
lá não tem mais gato e nem
cachorro, porque o povo já
comeu, está salvando
brasileiros, doando oxigênio,
para os hospitais do
Amazonas.
Quando se pensava que não
tinha mais artifício para a
prática de corrupção no
Brasil, pela turma do
“Corrupto do Ano de 2020”,
conforme eleição feita por
jornalistas estrangeiros, que
deu honroso título ao capitão
Jair Messias Bolsonaro, se

descobre a compra de milhões
de reais de guloseimas como
chiclete, batata frita, leite
condensado, iogurte e outras,
enquanto o povo passa fome
e nem tem mais o auxílio
emergencial. Com chicletes,
batata frita, leite condensado
e iogurte, Bolsonaro gastou
dos bolsos dos brasileiros,
quase dois bilhões de reais.
Ao ser indagado sobre o leite
condensado, que teve milhares
de latas compradas, Bolsonaro
responde que é para enfiar no
rabo dos jornalistas. Ele
chegou a pagar quase R$
170,00 por uma lata de leite
condensado e dizem que o
produto não foi entregue,
assim como outros. Ou seja,
nota frita. A corrupção ficou
mais doce do que nunca. Será
que o senador Francisco
Rodrigues (DEM-RR), carne
e unha de Bolsonaro, que
enfiou dinheiro na rabichola,
botou antes leite condensado?
Ele reuniu simpatizantes,
inclusive “cantores”
sertanejos cúmplices do
genocídio, numa churrascaria,
com a presença de ministros,
a exemplo do pária Ernesto
Araújo, para mandar todos
para a puta que pariu e enfiar
leite condensado no rabo. O
discurso foi efusivamente
aplaudido, sobretudo, por
mulheres, que devem ter tal
prática como diversão. Os
convivas não usavam
máscaras.
Bolsonaro a todo instante
desrespeita leis, comete
crimes e até receita remédios.
Os Conselhos Regionais e
Federal de Medicina assistem
a tudo e nenhuma providência

Os filhos de Bolsonaro,
vereador Carlos Bolsonaro
( R e p u b l i c a n o s - R J ) ,
denunciado por uma
rachadinha de R$ 3 milhões,
entre outros delitos; deputado
federal por São Paulo,
Eduardo Bolsonaro (PSL
SP), denunciado de ter
comprado um apartamento de
R$ 2 milhões, com dinheiro
público que é repassado para
o PSL; senador Flávio
Bolsonaro (Republicanos-RJ),
roubou mais de dez milhões de
reais, no esquema rachadinha,
enquanto deputado estadual
pelo RJ, e Jair Renan
Bolsonaro já foi iniciado no
mundo das safadezas, criando
uma empresa de game, que
está recebendo “ajuda” de
uma firma que tem contrato
milionário com o Governo
Federal. Sem falar na
primeira-dama Michelle
Bolsonaro que não tem como
explicar os milhares de reais
depositados em sua conta pelo
presidiário Fabrício José de
Carlos Queiroz, assessor de
Flávio
Queiroz, e tesoureiro da
organização criminosa,
comandada pelo senador
Flávio Bolsonaro e a esposa
de Queiroz, Márcia de
Oliveira Aguiar.
Em maio, o presidente Jair
Bolsonaro anunciou a
assinatura por Pazuello de um
protocolo sobre o uso, desde
o aparecimento dos primeiros
sintomas, de
hidroxicloroquina, remédio
sem comprovação científica
de eficácia contra a Covid.
Em setembro, durante a
posse de Pazuello como

ministro da Saúde, após três
meses e meio como interino,
o presidente se referiu a si
mesmo como “doutor
Bolsonaro” e fez propaganda
da hidroxicloroquina exibindo
uma caixa do medicamento à
plateia.
Pazuello à frente da pasta
ainda como ministro interino,
o Ministério da Saúde divulgou
uma nova versão de um
documento técnico no qual
recomenda que médicos
receitem cloroquina e a
hidroxicloroquina mesmo em
casos leves de Covid-19.
O ministro afirmou que nunca
autorizou o Ministério da
Saúde a fazer protocolo que
indicasse tratamento.
“A senhora nunca me viu
receitar ou dizer, colocar para
as pessoas tomarem este ou
aquele remédio. Não aceito a
sua posição”, respondeu a uma
repórter.

Segundo Pazuello,
“atendimento é uma coisa,
tratamento é outra”. “Como
leigos, às vezes falamos o
nome errado. Mas temos que
saber exatamente o que
queremos dizer: atendimento
precoce”, declarou.
O general imbecil e menino de
recado causou risos, quando
disse que iria tirar a máscara,
para ouvir melhor as
perguntas dos repórteres. Foi
ele que ao confirmar os
remédios receitados por
Bolsonaro como eficazes no
combate a covid-19, disse
“manda quem pode e obedece
quem tem juízo. Estava ao
lado do Mito, na transmissão
de uma live.

Notas

NACIONAL

O repórter sergipano Marcos
Couto (foto) virou figurinha
carimbada em todo Brasil, ao ser
aconselhado pelo presidente Jair
Messias Bolsonaro a enfiar o leite
condensado no rabo.

PALAVRÕES

Bolsonaro é a antítese de um
mandatário. Fechou uma
churrascaria com simpatizantes,
para xingar os jornalistas. O
interessante é que muitas
mulheres foram ao delírio, quando
ele mandou os jornalistas
enfiarem o leite condensado no
rabo e que vão para a puta que
pariu.

MATADOR

Ao invés de mandar oxigênio
para Manaus, o genocida
Bolsonaro mandou a vaquinha
de presépio general Eduardo
Pazuello levar cloroquina para os
hospitais. Ou seja, se não morrer
da covid-19, os manauaras
morrem de cloroquina. Gastou
combustível e ocupou aviões da
FAB para matar mais.

MANAUARAS

Significado de Manauara:
substantivo masculino e
feminino Pessoa que nasceu em
Manaus, capital do Amazonas,
estado situado no norte do
Brasil; manauense. adjetivo
Próprio ou particular de Manaus
e de seus habitantes: comida
manauara. Etimologia (origem da
palavra manauara).

ASSASSINO

Como Bolsonaro já disse que foi
treinado para matar, a tragédia de
Manaus não foi evitada, porque
a sua missão não é salvar vidas.
Existem provas no Ministério da
Saúde e na Presidência de que
Bolsonaro e Eduardo Pazuello
foram avisados que haveria
colapso no fornecimento de
oxigênio, mas como mesmo ele
afirma, não é a sua obrigação
mandar oxigênio para o
Amazonas e isto é de
competência do governador
Wilson Lima (PSC-AM).

FEDERAL

Dizem por aí que o ex-prefeito de
Barra dos Coqueiros, Airton
Martins, tem sonho em morar em
Brasília, com um mandato na
Câmara Federal. De Câmara ele
tem costume, afinal, foi vereador.

DOBRADINHA

Se for candidato a federal, Airton
Martins, em alguns municípios,
poderá fazer dobradinha com o
irmão engenheiro civil e
deputado estadual Adaílton
Martins.

COMUNISTA

Realmente tem que ser burro para
votar em Jair Bolsonaro. Seus
eleitores, o gado besta, quase não
deixam o governador Belivaldo
Chagas, PSD-SE, discursar em
Propriá, chamando-o de
comunista.

NA CHINA

Belivaldo Chagas (foto) nunca
foi comunista nem aqui, em
Simão Dias, ou na China. Esses
bois e vacas são mesmo uns
imbecis e têm o presidente que
merecem. O mal é que pagamos
caro por tamanha idiotice de
eleger uma besta.

MIRANDA

O vereador Ricardo Marques
(Cidadania) já mostrou para o
que veio. Começou a andar por
Aracaju, observando os erros do
prefeito Edvaldo Nogueira, PDT,
e vem denunciando, como no
caso do Canal do Miranda, cujas
obras foram abandonadas. Ali já
morreu uma pessoa, que
escorregou e caiu.

SEM IDENTIFICAÇÃO

Encontrar alguém em Aracaju por
nome de rua, para quem não
conhece a cidade, é praticamente
impossível. Sumiu a maioria das
placas de identificação. Capital
sem identidade e quem sabe um
dia terá prefeito. Para isso tem
remédio, quase doutor Edvaldo
Nogueira? Qual é o diagnóstico?

PÉSSIMO

Só pode vir de um político
péssimo exemplo. O deputado
federal Gustinho Ribeiro, que
teve a covid 19, foi para a
solenidade de inauguração de um
pedaço de ponte em Propriá (SE)
sem máscara. Talvez, para
mostrar ao seu Mito que é do
gado.

FORÇAS

O colunista Vladimir Safatle
afirma que as Forças Armadas
devem ser responsabilizadas por
sua associação com o Governo
Bolsonaro ASFALTO
No bairro Dom Luciano - antigo
Pau Ferro - diversas ruas que
haviam sido asfaltadas pela
prefeitura de Aracaju, estão
sendo quebradas para a
implementação do esgotamento
sanitário por parte da Companhia
de Saneamento de Sergipe
(Deso). A obra é necessária, mas
parece que não foi devidamente
planejada entre prefeitura de
Aracaju e governo do Estado.

DESCASO

Para o vereador Ricardo Marques
(foto), o que está acontecendo
no bairro Dom Luciano é um
verdadeiro descaso com o
dinheiro público. Depois vai ser
preciso asfaltar tudo de novo.
Isso é dinheiro público jogado
pelo ralo, alertou.

QUEM QUER?

Atenção senhores pretendentes
a uma vaga para a Câmara Federal
comecem a gastar e procurem
aliados do deputado federal
Laércio Oliveira. O que se diz nos

bastidores é que ele não quer
continuar na Câmara Federal.
Será que o pernambucano se
cansou ou avaliou que é muito
caro para sentar naquele
plenário.

QUAL?

Edvaldo Nogueira, Ulices
Andrade ou Fábio Mitidieri.
Quem você escolhe para
governar Sergipe, na sucessão
de Belivaldo Chagas? Mas antes
consulte a oposição, para saber
se terá candidato.

MUDOU

Internautas criticam a postura do
ex-deputado federal Mendonça
Prado, PDT, que vem tecendo
elogios ao presidente Jair
Bolsonaro. É bom lembrar que o
Mito foi eleito corrupto do ano
de 2020. O que mudou em
Mendonça?

MENTIRINHA

Eleição é nuvem passageira e
logo chega, portanto, já está na
hora da oposição começar a se
aninhar. Se deixar para a última
hora, o bicho pega e vocês vão
ficar chupando o dedo.

SENADOR

Quem será o candidato ao
Senado do grupo do governador
Belivaldo Chagas que, pelo
visto, não está disposto a deixar
o Governo nas mãos da Eliane
Aquino e se aventurar a pousar
e posar no céu, como é conhecido
o Senado.

GOVERNADOR

Tem gente garantindo que o ex-
deputado federal André Moura
(foto), PSC, é foto confirmada na
urna em 2022 na opção candidato
ao Governo do Estado. Vamos
esperar.

INJUSTIÇADO

Quando deputado federal, André
Moura foi incansável na busca
de recursos para obras
importantes e outras empreitadas
em Sergipe, principalmente
Aracaju, a capital de todos os
sergipanos. Infelizmente, povo
besta e de memória fraca, vota em
quem nada fez. Então, que se
lasque.

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, onde dial
não alcançar. 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,
Trocando Idéias, Cidadania
Radical, Dragão Azul, Hora do
Gipão, Nutrição sem Modismo,
Momento Saúde Emocional,
Subindo a Serra, Na ponta do
Laço, Cidade contra o Crime  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.

INSATISFEITOS

Alguns correligionários do
deputado federal Fábio
Henrique (foto) estão
insatisfeitos com as atitudes do
moço dentro do partido. Dizem
que Fábio não atende as
demandas da turma.

INJURIADO

O ex-candidato a vereador em
Aracaju, Fábio E.T, não está
nada satisfeito com seu xará
deputado federal Fábio
Henrique. Diz que o cidadão
abandonou a todos e só cuidou
da sua fracassada campanha a
prefeito de Nossa Senhora do
Socorro.

TARANTELLA

O eterno candidato em qualquer
eleição, João Tarantella, quer
mesmo afundar o país. O cabra
se arrepia todo só em lembrar do
nome do corrupto do ano de
2020. Resta saber se será o
primeiro da fila, quando Jair
Messias Bolsonaro for receber
o seu título.

ATRASADOS

João Tarantella diz que os
políticos de Sergipe são os mais
fracos do Brasil. Diz que
Bolsonaro reconstrói o país.
João deve mesmo passar por um
tratamento. Ele convida os
cidadãos de bem para prestigiar
o Mito. Será que ele está
vivendo em outro planeta.

TORRANDO

O “seo” Jair Messias Bolsonaro
está torrando nossa grana, mas
não é com leite condensado e
batata frita. Ele mandou circular
no exterior uma publicidade
mentirosa, onde diz que seu
Governo preserva a floresta
amazônica. Idiota, esqueceu que
o mundo vê as queimadas e
desmatamento da floresta. Só
mesmo os imbecis ainda

acreditam no “Minto” e em
alguns dos seus ministros. A
campanha está custando alguns
milhões de dólares.

MÃO GRANDE

Não vai dar em coisa alguma,
porque no Brasil vale a pena
errar, desde que se tenha um
mandato eletivo. Todavia é bom
lembrar que a juíza Carolina
Valadares Bitencourt da 1ª Vara
Cível de Lagarto condenou o
deputado Gustinho Ribeiro por
improbidade administrativa, no
caso das verbas de subvenções
da Assembleia Legislativa de
Sergipe (Alese).

DIREITOS

Pela decisão da juíza Carolina
Valadares Bitencourt, Gustinho
perde a função política de
deputado federal, e os direitos
políticos por seis anos e pagará
multa no valor de R$ 147 mil por
danos ao erário. A decisão ainda
cabe recurso.

SUBVENÇÃO

A ação, movida pelo Ministério
Público de Sergipe (MPSE),
aponta que Gustinho Ribeiro,
enquanto deputado estadual
destinou verbas de subvenção
social a Associação Comunitária
e Produtiva de São José,
localizada na Colônia Treze
(Lagarto/SE).

REPASSE

A associação repassava parte
dessas verbas para a empresa
Distac Consultoria e Locação
Ltda, considerada pelo MPSE,
uma empresa fantasma, que por
sua vez tinha como proprietários
duas pessoas que ocupavam
cargos em comissão no gabinete
do então deputado estadual.
Ainda segundo o MPSE, a
empresa Distac só recebeu
verbas de subvenção.
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MOMENTO
POLÍTICO

New Print Cartuchos

Pré-eleição
Este ano é de acertos, conversas, promessas, entre

outros. Embora os políticos neguem, mas, os bastidores
da política estão fervendo. A política não é uma ciência
exata, mas é dinâmica. Os militantes enxergam longe cada
pleito. Por isso que, para essa gente o ano de 2021 é de
colocar a casa em ordem, visando as eleições de 2022,
que está logo ali. No Brasil como um todo e em Sergipe
não diferente.

Além dos comentaristas políticos começarem a desenhar
os pretensos candidatos sergipanos, as entrevistas por eles
próprios já indicam a situação. O ex-deputado federal
André Moura tem o respaldo de prefeitos e empresários.
A ideia é se lançar pré-candidato a governador de Sergipe.
André Moura foi o responsável direto pelas obras
realizadas em Aracaju.

Moura tem trânsito livre no Congresso Nacional, mesmo
sem estar com mandato. Há especulações de que André
está se aproximando de Bolsonaro para fazer uma parceria
e concorrer ao Governo de Sergipe. O ex-deputado tem
desenvoltura e conhece muito bem o Congresso. Os
apoiadores de André dizem que, com isso, Sergipe se
projeta no cenário nacional e ainda é beneficiado com
emendas para tocar obras no Estado.

Há também especulações de que André Moura vai se
unir ao senador Rogério Carvalho para fazer parte da
chapa majoritária e seria assim: Rogério governador, O
ex-prefeito de Itabaiana, Valmir de Francisquinho vice e
André Moura para o senado. Lembrando que este ano
apenas uma vaga em Sergipe está a disputa para o Senado
Federal.

Tudo isso são conversas de rodas de amigos que, num
futuro bem próximo os sergipanos saberão o desenrolar
dos bastidores. Outro assunto de bastidores é a ida de
André Moura para o PSL, partido pelo qual Jair Bolsonaro
foi eleito presidente da República. Uma coisa é certa:
André Moura tem capacidade de sobra para enfrentar
uma campanha para governador de Sergipe e ser bastante
útil aos sergipanos.

VALMIR
Valmir de Francisquinho,

ex-prefeito de Itabaiana, no
agreste sergipano, segundo
se comenta, deseja ser
governador de Sergipe.
Para isso está visitando
vários municípios no sentido
de testar a sua
popularidade. Valmir foi
eleito e reeleito e fez um
bom trabalho na cidade de
Itabaiana. Os itabaianenses
agradece ao ex-prefeito. Valmir de Francisquinho

PT
O senador Rogério Carvalho (PT) tem o desejo de ser

governador de Sergipe. O presidente do Partido dos
Trabalhadores em Sergipe, o deputado federal João
Daniel, disse que “Rogério é o candidato natural do PT”,
e acrescenta “É um bom nome”.

BR 101

O governador Belivaldo
Chagas cobrou do
presidente da República Jair
Bolsonaro, quando ele
esteve em Sergipe para

inaugurar a Ponte que liga
Propriá a Porto Real do
Colégio em Alagoas, a
conclusão das obras da BR
101.

DIVIDIDO

O Partido dos Trabalhadores está dividido no Governo
de Belivaldo Chagas. Algumas correntes do PT ainda
permanecem com cargos no Governo e outras não.

NUMERAÇÃO

Um leitor fez a seguinte
numeração: até agora, quem
está se apresentando como
pretensos candidatos ao
Governo de Sergipe é;

Rogério Carvalho,

Edvaldo Nogueira, Laercio

Oliveira, Fábio Mitidieri e

André Moura.

PONTE

O Governo Federal disse que vai construir uma ponte
que vai ligar a cidade de Neópolis em Sergipe a Penedo
em Alagoas.

MARIA

A senadora Maria do
Carmo (DEM) já avisou
para jornalistas que não
pretende se candidatar a
reeleição para o Senado da
República. Fala que
encerra sua carreira política
com cargos eletivos. Maria
tem feito um bom trabalho
no Senador e também
ajuda as pessoas em
Sergipe. “Vai fazer falta”,
diz um eleitor dela.Maria do Carmo

Construção Civil lança
 novas ações no mercado

Ventos sopram em direção a construção civil

O
 ano de 2020 tinha
tudo para não ser
tão bom para a

construção civil, mas o gran-
de desejo dos brasileiros em
conquistar a casa própria e
as condições comerciais e
econômicas favoráveis trans-
formaram o medo e as incer-
tezas em bons negócios para
empresas do setor e para os
consumidores que consegui-
ram realizar o sonho da casa
própria. O novo ano que se
inicia chega com otimismo e
carregando os bons números
de vendas de imóveis. Em-
presas como a MRV já pre-
param para vários lançamen-
tos por todo o país. Em
Aracaju, a empresa com 41
anos de atuação, projeta
apresentar ao mercado qua-
tro novos condomínios fecha-
dos em 2021.

“A MRV fechou 2020 com
um crescimento de mais de
6% nas vendas em Sergipe se
comparado ao ano anterior.
Diante disso, as expectativas
são altas para as vendas ao
longo dos próximos 12 me-
ses. Nacionalmente tivemos
recordes de vendas líquidas
com alta de 39,1% em rela-
ção ao ano anterior. Foi o
maior volume de vendas em

um ano da história da com-
panhia”, diz Alessandro
Almeida da Silva, Diretor
Comercial da empresa.

Os bons números da MRV
refletem o do mercado como
um todo. De acordo com úl-
timos dados divulgados pela
Câmara Brasileira da Indús-
tria da Construção (Cbic),
nos primeiros nove meses de
2020 as vendas de imóveis
novos tiveram um aumento de
8,4% em comparação com o
mesmo período de 2019.

“Esse bom momento é
consequência de um misto de

circunstância e oportunidade.
As taxas de juros mais bai-
xas, com SELIC a 2%, tor-
nando o financiamento mais
barato, e facilidades nas con-
dições de financiamentos
ofertados no mercado cola-
boram para esses resultados.
Somados a isso, o brasileiro
passou a olhar com um outro
prisma o lar, que passou a ser
o espaço de lazer, trabalho,
de fazer atividades físicas,
entre outros”, explica o exe-
cutivo.

Mercado de Trabalho
O aquecimento do setor

também é positivo para o
mercado de trabalho. Segun-
do Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios, o
desemprego no país atingiu
em novembro um patamar de
mais 14 milhões de brasilei-
ros. Alessandro Almeida des-
taca que os novos lançamen-
tos e o crescimento nas ven-
das impulsionam a criação de
novos postos de trabalho.
“Para os próximos meses es-
timamos a abertura de cerca
de 200 de trabalhos na área
comercial e nos canteiros de
obras em Sergipe”, comple-
ta Alessandro Almeida.

Senador pede estudo para viabilizar
ponte entre Neópolis e Penedo

DIVULGAÇÃO

Ponte que liga Propriá a Porto Real do Colégio

O presidente Jair
Bolsonaro inaugurou no dia
28 do mês passado, o trecho
da ponte sob o Rio São Fran-
cisco na BR-101/Nordeste
que liga os municípios de
Propriá (SE) e Porto Real do
Colégio (AL). Durante a ce-
rimônia, o presidente anun-
ciou a viabilidade para início
dos estudos para a constru-
ção da ponte que irá ligar os
municípios de Neópolis (SE)
e Penedo (AL).

O senador alagoano e ex-
presidente da República,
Fernando Collor, que parti-
cipou da solenidade, fez a
solicitação ao presidente para
que o Governo Federal
viabilize o início dos estudos
para construção da ponte que
irá integrar os dois Estados

Nordestinos.
Bolsonaro em sua fala dis-

se que o estudo é viável e que
deve ser feito através do Mi-
nistério de Desenvolvimento
Regional, que tem a frente o
ministro Rogério Marinho.
“Essa possibilidade realmen-
te vai se concretizar, se Deus
quiser e não vai levar 26
anos. As bancadas federais
de Alagoas e Sergipe, como
fizeram com essa ponte, fa-
rão com essa outra também
que unirá ainda mais os dois
Estados”, declarou o presi-
dente.

O Governador de Sergipe,
Belivaldo Chagas, agradeceu
ao presidente e ao ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Go-
mes, a conclusão da obra do
trecho da BR-101 no muni-

cípio de Propriá, e disse que
espera que a conclusão das
obras de duplicação dos de-
mais trechos da rodovia BR-
101 em Sergipe, seja conclu-
ída até o final da gestão do
presidente Bolsonaro.

“Sei que não é fácil cuidar
das rodovias do país, não é
fácil estar sempre atrás de

recursos, mas são 26 anos
aguardando para ver sua con-
clusão. Isso é algo que os
sergipanos aguardam muito.
Mais uma vez agradeço o
compromisso do ministro
com Sergipe porque com
essa duplicação quem sai ga-
nhando é Sergipe, é o Bra-
sil”, enfatizou.

Belivaldo, Bolsonaro e Fernando Collor

DIVULGAÇÃO
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SAÚDECIÊNCIA
Vinagre de maçã, um elixir da boa saúde

Maiko Magalhães

O
 momento é de nos preocuparmos cada vez mais com a saúde. Durante a pandemia,
estudos mostram que os consumidores passaram a ficar mais exigentes com a
qualidade do que está sendo servido nas mesas.

Com a ajuda de um especialista no assunto, preparamos um material sobre os benefícios
do vinagre de maçã para a saúde e para a qualidade dos pratos.

Divulgação

Antioxidante, anti-
inflamatório e antimicrobiano,
o alimento fermentado
contribui para a perda de
peso e a beleza da pele e dos
cabelos, entre inúmeros
benefícios.

O vinagre de maçã,
ingrediente indispensável no
tempero de saladas e na
preparação de molhos
agridoces, é também um elixir
da boa saúde. Hipócrates, o
pai da medicina moderna,
receitava oxymel aos seus
pacientes, uma mistura de
vinagre, água e mel, como
forma de prevenir doenças e
rejuvenescer o corpo. Além
de contribuir para a plenitude
física, o vinagre de maçã
mostra sua versatilidade no
tratamento dos cabelos e da
pele.

Alimento fermentado, o
vinagre de maçã tem
propriedades anti-
inflamatória e antimicrobiana.
O consumo como alimento ou
em pequeninas doses diárias
diluídas em água ajuda a
reduzir o colesterol, auxilia no
controle do diabetes, melhora
a digestão e diminui a pressão
arterial, entre outros
benefícios. Alguns compostos
encontrados no vinagre de
maçã agem dificultando a
absorção de carboidratos no
intestino e, com isso,
favorecem a perda de peso.
A presença de antioxidantes
atua para retardar o
envelhecimento.

Rodrigo Margoni,
especialista em vinagres,
destaca entre as substâncias
presentes no vinagre de maçã
a pectina. “Esta é uma fibra
solúvel que contribui para
diminuir a fome”, afirma.
Consumidor regular do

alimento fermentado,
Margoni costuma ingerir
10ml (uma tampinha) diluídos
em um copo de água pelo
menos três vezes ao dia. “A
sensação de saciedade é
incrível, justamente pela
presença da pectina”, diz.

Como sócio-proprietário
da Almaromi Viccino,
empresa pioneira na
produção natural de vinagre
de maçã no Brasil, Margoni
explica a diferença entre o
produto natural e o orgânico.
“Tanto um quanto o outro são
obtidos sem o uso de
conservantes. O vinagre
orgânico tem a certificação
de que foram utilizadas
maçãs produzidas sem o uso
de defensivos agrícolas”,
afirma. “Nosso vinagre
natural tem como matérias-
primas as variedades fuji e
gala, que resultam em um
produto de altíssima
qualidade”, completa.

Pele e cabelos
Os ácidos acético, cítrico,

lático e succínico, presentes
no vinagre de maçã, têm ação
antimicrobiana contra a
bactéria causadora da acne
na pele.

Nunca, no entanto, deve ser
aplicado puro sobe a pele,
pois pode causar
queimaduras. Recomenda-se
diluir uma colher de vinagre
de maçã em um copo de água
e só então passar na pele,
removendo a mistura alguns
segundos depois.

Cabelos quebradiços e
oleosos têm no vinagre de
maçã um poderoso aliado.
Para obter bons resultados,
deve-se misturar uma colher
de vinagre em um copo de
água e depois borrifar nos
fios. Na sequência, aplica-se,

mecha a mecha, um creme
de tratamento indicado para
cada tipo de cabelo. É
preciso esperar por três a
cinco minutos com touca
térmica ou toalha umedecida
em água quente para agir. A
seguir, os cabelos devem ser
enxaguados.

Seja ingerindo ou
aplicando para melhorar a
saúde da pele e dos cabelos,
qualquer uso que se pretenda
fazer deve ter indicação
médica, pois cada
organismo reage de uma
forma às substâncias
presentes no vinagre de
maçã.

Vinagre na história
- Na Roma antiga, as

legiões de soldados
tomavam o cuidado de
transportar o vinagre em
odres, pois sabiam de sua
importância para o
preparado da Posca (vinagre
misturado com água e ervas
aromatizantes). A bebida
fortalecia os guerreiros e
combatia a fadiga.

- Na China, era comum o
uso do vinagre para evitar
doenças e curar feridas. No
Japão, os samurais utilizavam
o vinagre de maçã como um
potente tônico para dar força
e saúde.

- Em Paris, na Idade
Média, o vinagre de maçã era
vendido como desodorante
corporal.

- Atualmente, há várias
teses de doutorado e muitas
dissertações de mestrado
sobre os usos medicinais do
vinagre. Há mais 300
publicações catalogadas
sobre o tema em várias
línguas, além de vários sites
na internet que tratam do
assunto.

Na salada ou ingerindo, o vinagre de maçã é saúde

Saiba como cuidar da saúde e
manter um estilo de vida ativo

Segundo o professor doutor
Estélio Dantas, desenvolver
um estilo de vida ativo é
responsabilidade de cada um
para garantir a saúde.

Se você já fez a sua listinha
de metas para cumprir em
2021, o exercício físico é um
deles, não é? Seja para iniciar,
aumentar a frequência ou
recomeçar aquela modalidade
que ficou lá no ano passado, a
prática de exercícios físicos
sempre faz parte dos objetivos
para um novo ano. E aí, já
começou a colocar os seus

planos com a saúde em ação?
Se não, a hora é agora!

Para a Organização
Mundial da Saúde – OMS –
a atividade física regular é
fundamental para prevenção
e controle de diversas
patologias, além de reduzir o
declínio cognitivo, os sintomas
de depressão e ansiedade e
melhorar a memória e
exercitar a saúde do cérebro.

As novas diretrizes da OMS
sobre atividade física e
comportamento sedentário
enfatizam que todas as

pessoas, de todas as idades e
habilidades, podem ser
fisicamente ativas e que todo
tipo de movimento conta.

“Desenvolver um estilo de
vida ativo é responsabilidade
de cada um para garantir sua
saúde. O importante é cuidar
para diminuir o tempo sentado
ou deitado o mínimo possível,
substituindo-os por
comportamentos mais
ativos”, declara o professor da
Universidade Tiradentes,
doutor em Educação Física,
Estélio Dantas.

Professor diz que o ano de 2021 é
produtivo para a ciência brasileira

Divulgação

Diego: “Este ano é desafiador”

O
 professor e doutor
Diego Menezes,
avalia que, apesar

de desafiador, o ano de 2021
será muito produtivo para a
ciência brasileira.

Os olhos da população
mundial estiveram voltados
totalmente para a ciência no
ano passado. Com a
pandemia do novo
coronavírus, muitos
buscaram na pesquisa
científica as respostas para
tantas questões, até então
desconhecidas. Formas de
transmissão, cuidados,
prevenção, tratamento e cura
da doença. Após um ano
bastante desafiador, a ciência
ganhou notoriedade e trouxe
esperança em todo o mundo.

Mas o que esperar e como
ficará a ciência em 2021?
“Com a pandemia, nossa
sociedade se aproximou da
área científica. Em especial,
por causa da necessidade do
desenvolvimento de recursos
terapêuticos por meio do
desenvolvimento de
medicamentos ou de uma
vacina para a prevenção da
doença”, declara o professor
doutor Diego Menezes, pró-
reitor de Pós-graduação,
Pesquisa e Extensão da
Universidade Tiradentes.

“Avalio que este ano será
ainda desafiador e muito
produtivo para a ciência
brasileira”, acrescenta.

Doutor em Biotecnologia
em Saúde e em Medicina
Investigativa pela Fundação
Oswaldo Cruz e MBA
Executivo em Gestão
Empresarial pela Fundação

Getúlio Vargas, Diego
também é presidente do
Instituto de Tecnologia e
Pesquisa – ITP – e vice-
presidente da Associação
Brasileira das Instituições de
Pesquisa Tecnológica e
Inovação – ABIPTI –,
representando a regi&a tilde;
o Nordeste. O órgão se
configura como a mais
importante associação das
instituições de pesquisa e
inovação tecnológica do país
e reúne os principais atores
do ecossistema público,
privado e de terceiro setor
ligados à ciência, tecnologia
e inovação.

Para o pró-reitor, a

pandemia trouxe,
principalmente, a interface
digital e, com isso, promoveu
o estreitamento das pessoas,
no sentido de interações e
trocas de experiências
nacionais e internacionais.
“Nós conseguimos obter
palestrantes e colaboradores
para realizarem contribuições
dentro do âmbito da
graduação e da pós-
graduação, seja lato sensu ou
stricto sensu”, comenta.

“Sem dúvida nenhuma,
sairemos da pandemia com
experiência e aprendizado nos
mais diferentes contextos”,
finaliza.

Por que a autocompaixão, e não a
autoestima, pode ser a chave para o sucesso

Por David Robson*, BBC

Falar sobre ser legal
consigo mesmo pode parecer
ingênuo. Mas mesmo os que
defendem o cinismo devem
se preocupar com a
a u t o c o m p a i x ã o ,
especialmente aqueles que
querem ser resilientes.

Pense na última vez em que
você falhou ou cometeu um
erro grave. Você ainda se
envergonha e se repreende
por ter sido tão tolo ou
egoísta?

Você tende a se sentir
sozinho nessa falha, como se
fosse a única pessoa que
cometeu um erro? Ou você
aceita que o erro faz parte do
ser humano e tenta falar
consigo mesmo com carinho
e ternura?

Para muitas pessoas, ser
crítico consigo mesmo é algo
natural.

Na verdade, podemos até
nos orgulhar de sermos duros
conosco como um sinal de
nossa ambição de melhorar.

Mas uma grande
quantidade de pesquisas
mostra que a autocrítica
costuma ser
contraproducente.

Além de aumentar nossos
níveis de infelicidade e
estresse, pode aumentar a
procrastinação e nos tornar
ainda menos capazes de
atingir nossos objetivos no
futuro.

Em vez de nos castigarmos,
devemos praticar a
autocompaixão — nos
perdoar mais por nossos
erros e fazer um esforço
deliberado para cuidar de nós
mesmos em momentos de
decepção ou vergonha.

“A maioria de nós tem um
bom amigo em nossas vidas,
que nos apoia
incondicionalmente”, diz
Kristin Neff, professora
associada de psicologia
educacional da Universidade
do Texas, em Austin, que foi
pioneira nessa pesquisa.

“A autocompaixão é
aprender a ser um amigo
caloroso e compreensivo
consigo mesmo.”

Se você for um defensor do
cinismo, pode inicialmente se
opor a essa ideia.

Como a comediante
britânica Ruby Wax escreveu
no livro dela sobre atenção
plena: “Quando ouço que as
pessoas são amáveis consigo
mesmas, imagino o pessoal
acendendo velas perfumadas
em seus banhos e afundando
em uma banheira de leite de
iaque do Himalaia”.

No entanto, as evidências
científicas sugerem que nos
tratarmos bem pode aumentar
nossa resiliência emocional e
melhorar nossa saúde, bem-
estar e produtividade.

É importante ressaltar que

também nos ajuda a aprender
com os erros que causaram
nosso desconforto em
primeiro lugar.

Confie na autocompaixão,
não na autoestima

A pesquisa de Neff foi
inspirada numa crise pessoal.
No final dos anos 1990, ela
estava passando por um
divórcio doloroso.

“Foi muito complicado e
senti muita vergonha por
algumas decisões erradas que
tomei.”

Procurando uma maneira de
lidar com o estresse, ela se
matriculou em aulas de
meditação em um centro
budista local.

A prática da atenção plena
trouxe um alívio, mas foram
seus ensinamentos sobre
compaixão, em particular a
necessidade de direcionar
essa bondade para si mesma,
que causou mais conforto.

“Notei uma diferença
imediata”, conta ela.

Superficialmente, a
autocompaixão pode parecer
com o conceito de
“autoestima”, que se refere a
quanto valorizamos a nós
mesmos e se nos vemos sob
uma perspectiva positiva.

Os questionários para medir
a autoestima dos participantes
pedem que eles avaliem
afirmações como: “Sinto que
sou uma pessoa valiosa, pelo
menos no mesmo nível que as
outras.”
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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

BENEFÍCIOS
EXAME TOXICOLÓGICO

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

Serviços Rápidos de
Mecânica de Autos

Serviços de Mecânica em
Geral

Suspensão, Embreagem,
Revisão, Troca de Correias,

Direção/ Câmbio

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

Rua São Cristóvão, 1690 – B. Getúlio Vargas –Aracaju-SE

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

MOTORISTA DE APP E TÁXI  TEM 20% DE DESCONTO

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

Josué dos Santos - CPF 414.920.560-53 - Assentamento Antônio Araújo da Silva s/n° -
Povoado Rio Fundo - CEP - 49120000 - Itaporanga D'Ajuda - Sergipe“Como diretor
presidente da Associação Antônio Araújo da Silva, venho por meio desta, convocar os
associados em dia com suas obrigações estatutárias, a participarem da reunião a ser realizada
no dia 12 de fevereiro de 2021 às 16 horas, para a eleição da diretoria e Conselho Fiscal.“

                                       Itaporanga D'Ajuda, Janeiro de 2021“
                                        Josué dos Santos - Diretor Presidente

MERCEARIA
BOAS COMPRAS
RUA MARUIM 1150.

Este espaço é seu

DIVULGUE

Dia de festa

Quem celebrou mais um
ano de vida, no dia 26 de ja-
neiro, foi a arquiteta Débora
Menezes Dias. A bela profis-
sional reuniu familiares e se-
letos amigos em torno de um
fino almoço na Pousada Re- Débora e Gilson

Espaço aconchegante

Com novo nome, o famoso Pastel da Jane agora
estar no Vidam Hotel Aracaju. Mantendo a mesma
qualidade do antigo negócio, o Café da Jane ofere-
ce no cardápio pastéis, salgados, tortas, sanduí-
ches e muito mais. O espaço também conta com
uma loja, que fica anexo e dispõe desde bebidas a
peças de artesanato, crochê, renda irlandesa, cas-
tanha, entre outros. Todos os produtos exclusiva-
mente sergipanos. O acesso é livre também para os
não hóspedes do Vidam. No registro fotográfico,
os empresários Jane e José Wilson Santos, propri-
etário do hotel, que fica localizado na Orla de Ata-
laia.Jane e José Wilson Santos

Cuide-se Bem

As preocupações e responsabilidades do dia a
dia refletem diretamente na qualidade do nosso sono.
É pensando nestas pessoas que o Boticário lança
Cuide-se Bem Boa Noite, uma linha completa de pro-
dutos para um ritual de banho e sono, com fragrân-
cia relaxante para uma noite tranquila. Os produtos
para o corpo, além de hidratar e revitalizar a pele,
trazem o segredinho da camomila, conhecida por suas
propriedades calmantes, auxiliando no conforto e
bem-estar durante toda a noite. A linha conta com
alguns produtos exclusivos e inovadores para o
portfólio da marca, o aromatizador de travesseiro e o
sabonete em mousse. Também é novidade, a loção
hidratante em três versões, sabonete em barra e lí-
quido esfoliante, o body splash e a nécessaire
ovelhinha. As embalagens da linha possuem atribu-
tos sustentáveis, como plástico verde e papel
reciclado pós consumo, além disso todos os produ-
tos são veganos. Cuide-se Bem Boa Noite está dis-
ponível em todos os canais de venda da marca.

Microscópio cirúrgico  

O Hospital de Cirurgia passa a contar com mais
um importante elemento de alta tecnologia: o
microscópio cirúrgico OPMI Vario, da fabricante
ZEISS. Este equipamento proporciona imagens de
alta qualidade, profundidade de campo e iluminação
e fluorescência durante a realização de cirurgias,
sobretudo, as neurológicas. Importado da
Alemanha, o microscópio cirúrgico permite que o
cirurgião principal e o médico assistente visualizem
detalhes, dando mais segurança aos profissionais
na tomada de decisão na hora do procedimento.
Além disso, o aparelho oferece foco automático de
alta velocidade e imagens nítidas independente da
ampliação, proporcionando uma melhor assistência
aos pacientes assistidos pelo Sistema Único de
Saúde (SUS). Na foto, Dr. Rilton Morais, Márcia
Guimarães (interventora do hospital) e o Senador
Alessandro Vieira junto ao microscópio cirúrgico.

Nomeado
Ávio Kalatzis de Britto foi nomeado como novo

Procurador Geral Federal da Advocacia Geral da
União (AGU). A nomeação foi assinada no dia 27
de janeiro, pelo presidente Jair Bolsonaro. O novo
Procurador Geral Federal é sergipano e reconheci-
do por possuir elevada qualificação jurídica, já ten-
do mediado conflitos em todo o Brasil. A notícia de
sua nomeação foi recebida com bastante entusias-
mo pelos sergipanos e também pela comunidade
jurídica brasileira. Parabéns! Ávio Kalatzis de Britto

Bons ventos

Depois de um tempo longe de Aracaju, o fisiote-
rapeuta Artur Oliveira volta a atender os seus paci-
entes com a mesma simpatia e profissionalismo de
sempre. Dr Arthur ficou longe da capital sergipana
durante o período em que esteve na cidade de Es-
tância coordenando a campanha de seu pai, o vere-
ador Artur, que obteve vitória nas urnas pela quin-
ta vez consecutiva. O seu retorno também marca a
inauguração de um novo consultório, agora o es-
pecialista em cefaleia (dor de cabeça) passa a aten-
der na Clínica Vida Reabilitar, localizada no Hori-
zonte Jardins. Sucesso!Artur Oliveira

Dr. Rilton Morais, Márcia Guimarães (interventora
do hospital) e o Senador Alessandro Vieira

Pacientes bariátricos

A Sociedade Brasileira de Ci-
rurgia Bariátrica e Metabólica
(SBCBM) recomenda que os pa-
cientes que já se submeteram à
cirurgia bariátrica recebam a va-
cina contra a coranavírus (covid-
19). Segundo o cirurgião

bariátrico Raul Andrade, referên-
cia em cirurgias do aparelho di-
gestivo, vale a pena lembrar que
pacientes bariátricos não neces-
sariamente apresentam deficiên-
cia imunológica por causa da ci-
rurgia. “Pelo contrário, o trata-
mento da obesidade melhora o
controle das doenças associa-

das, melhora a capacidade cardio-
respiratória e reduz o risco das
formas graves da COVID-19”,
afirma. O cirurgião recomenda
ainda aos pacientes em preparo
pré-operatório que realizem sua
cirurgia, seguindo todos os pro-
tocolos de segurança, sem pre-
cisar aguardar que sejam vacina-
dos.

fúgio da Vila, localizada na
Praia do Forte (BA), onde
passou o fim de semana com
o grupo. Na fato, a aniver-
sariante ao lado do marido,
o empresário Gilson Dias.
Felicidades sempre!

PlinPlin
Desde o anúncio da saída de

Fausto Silva da TV Globo, diver-
sos nomes estão sendo cogita-
dos para ocupar o espaço que

será deixado pelo apresentador
a partir de 2022. Entre os nomes
citados estão Eliana, Marcos
Mion e Xuxa, além da cantora
Ivete Sangalo. Embora não seja
apresentadora, Ivete Sangalo já

comandou o “Estação Globo”
entre 2004 e 2009 e também foi
jurada do “The Voice”. Por en-
quanto, são só especulações,
pois a grande da programação
para 2022 ainda não foi fechada.

Conquistas

Os corretores Flávio Leal,
João Paulo (JP) e Ícaro Alves
são só alegria! Há dois anos o
trio fundou a House - imobiliá-
ria digital –, e agora já colhe os
frutos do sucesso: além de ter
dobrado a sua equipe, os  só-
cios também precisaram ampli-

ar as instalações da imobiliária.
Não é para menos: em pleno
2020, marcado por uma
pandemia, a House
comercializou 333 imóveis. Os
meninos, como são carinhosa-
mente chamados, são parcei-
ros das maiores construtoras

do Estado, tais como a União,
Laredo, Alphaville, Impacto,
Stanza e Celi, sendo desta últi-
ma, a imobiliária que mais ven-
deu os seus imóveis ano pas-
sado. É isso aí, eles inovaram,
trabalharam e fizeram a dife-
rença!

Vereador em favor dos portadores
de necessidades especiais

O vereador Cícero do
Santa Maria, protocolou jun-
to ao Centro Administrativo
da Câmara Municipal de
Aracaju, um pedido para que
as pessoas com necessida-
des especiais sejam priorida-
de na fila da vacina contra o
COVID-19.

Segundo o vereador, é de

extrema importância essa re-
flexão a respeito dessa prio-
ridade, pois os especiais pos-
suem algumas dificuldades
nos cuidados para a preven-
ção da COVID-19 recomen-
dados pela OMS.

“ Eles não conseguem ficar
muito tempo de máscara, fi-
cam agitados e estressados.

Alguns portadores de neces-
sidades especiais são cari-
nhosos, e tem dificuldade no
distanciamento social, entre
outras” disse o Vereador, que
garantiu ainda a fiscalização
intensa para que o pedido
seja atendido o mais rápido
possível.
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REIVINDICAÇÃO

Trabalhadores iniciam campanha para
fechamento da Convenção Coletiva 2021

DIVULGAÇÃO

Ronildo Almeida, presidente da Fecomse

O
s trabalhadores e
as trabalhadoras
do Comércio e

Serviços unificaram a pauta
de reivindicação e iniciaram
a campanha para fechamento
da Convenção Coletiva de
Trabalho 2021. O
documento final, construído
e aprovado pela categoria,
foi entregue ao setor patronal
em dezembro passado.

Como até o momento não
houve nenhuma resposta do
empresariado, a Federação
dos Empregados no
Comércio e Serviços de
Sergipe (Fecomse) e os
sindicatos filiados solicitaram
a intermediação da
Superintendência Regional
do Trabalho e Emprego em
Sergipe, para que seja
agendada uma reunião entre
as entidades representativas
dos trabalhadores e do
patronato.

Ronildo Almeida,
presidente da Fecomse,
destaca a necessidade de
que se inicie de imediato o
processo de negociação,
diante das inseguranças e das
perdas econômicas e sociais
dos trabalhadores nestes
últimos anos, especialmente
no ano da pandemia do

coronavírus.
“Os trabalhadores e

trabalhadoras dão a sua
contribuição, o seu suor,
convivem diariamente com o
medo ocasionado pela
pandemia, mas estão lá,
cumprindo o seu papel social,
contribuindo para
manutenção de todos os
serviços, sustentando com a
sua força de trabalho a
economia. É o momento de
iniciarmos um processo
respeitoso de negociação,
atentando para a grave crise
sanitária enfrentada pelos
trabalhadores do Brasil e de
Sergipe”, argumenta Almeida.

O presidente continuou
dizendo que, cabe aos
patrões entenderem esse
processo, cumprirem a sua
parte e avançarem nas
negociações das convenções
coletivas, zerando suas dívidas
financeiras e sociais com a
categoria.

Pauta - Entre as
reivindicações dos
trabalhadores estão
manutenção de todas as
cláusulas do acordo coletivo
vigente; reajuste 100% pelo
INPC (Índice Nacional de
Preços ao Consumidor) mais
ganho real; PPL (Programa de

Participação nos Lucros) e
PPLR (Programa de
Participação nos Lucros e
Resultados) discutidos
democraticamente com os
trabalhadores.

Há, ainda, ticket

alimentação para todos os
empregados, plano de saúde,
redução da jornada de
trabalho sem redução do
salário e não ao banco de
horas, entre outras cláusulas
sociais.

Arthur Lira busca
pacificação com

Rodrigo Maia
O novo presidente da Câ-

mara, Arthur Lira, procurou
seu antecessor Rodrigo Maia
em busca de um acordo polí-
tico para pacificar a casa após
as eleições de segunda-feira
(1º ). A ideia de Lira é não só
conter uma ida ao Judiciário
por parte de Maia e seu gru-
po, como também se aproxi-
mar do grupo de Maia para
tentar avançar com a agenda
econômico-legislativa. Embo-
ra Lira tenha tido mais do que
o dobro (302) dos votos de
Baleia Rossi (145), a avalia-
ção é de que é preciso
aglutinar a centro-direita para
que a pauta econômica seja
apreciada já que a esquerda,
que tem cerca de 130 votos
na Câmara, não deverá acei-
tar a agenda reformista.

O problema é que o proces-
so eleitoral deixou feridas.
Maia e seu grupo divulgaram
uma nota no começo da ma-
drugada, após a eleição, na
qual classificam de “autoritá-
rio” o primeiro gesto de Lira
na presidência: tornar sem
efeito a decisão de Rodrigo
Maia de validar o bloco de
Baleia Rossi.

“Os partidos que se uniram
em torno da defesa de uma
Câmara livre e independente
repudiam, com a mais intensa
veemência, o ato autoritário,
antirregimental e ilegal pratica-
do pelo deputado Arthur Lira.

A eleição é una: não se pode
aceitar só a parte que inte-
ressa. Ao assim agir, afron-
tando as regras mais básicas
de uma eleição - não mudar
suas regras após a sua reali-
zação -, o referido deputado
coloca em sério risco a
governabilidade da Casa”, diz
a nota, encaminhada à im-
prensa e assinada por “líde-
res e parlamentares do PT,
MDB, PSB, PSDB, PDT,
PCdoB, CIDADANIA, PV
e REDE”. Todos integrantes
do bloco de Baleia Rossi.

A ideia do grupo é ir ao Su-
premo Tribunal Federal. Lira
argumenta que eles perderam
o prazo regimental para pro-
tocolar o bloco, cujo horá-
rio-limite era as 12h da se-
gunda-feira. O documento
obtido pela CNN de fato
mostra que o bloco não foi
protocolado, mas Maia re-
bate dizendo que houve uma
falha do sistema. Sob essa
justificativa, acabou horas
depois, em um dos seus últi-
mos atos na presidência, va-
lidando o bloco.

Se for mantida a decisão de
Lira, o bloco que o apoiou
ficará com cinco das seis va-
gas da Mesa Diretora. Maia
e seu grupo querem tentar na
Justiça resgatar a sua decisão
que validou o grupo de Ba-
leia horas antes da eleição e
assim dividir de forma equâ-
nime os cargos da mesa.

Divulgação

Arthur Lira é do PP de Alagoas. Recebeu 302 votos;
eleito no 1º turno. É aliado de Jair Bolsonaro. Terá
mandato de 2 anos no posto.

Rodrigo Valadares comemora
vitória de Arthur Lira

 O Deputado Estadual Rodrigo Valadares acompanhou as
votações e comemorou a vitória. “Hoje é um dia muito im-
portante para o futuro do nosso país. Agora vamos destravar
as pautas de votação do plenário que o Brasil tanto necessi-
ta”, destacou.

Já em seu primeiro discurso como presidente da Câmara,
Arthur Lira apontou como pretende se comportar neste novo
posto. “Prometo respeitar, como presidente, as forças vivas
desta casa legislativa: os colegiados, a proporcionalidade e o
plenário. A Câmara, como instituição, deve ser a voz de to-
dos. E não a voz de um”.

Além disso, demonstrando preocupação com a população
brasileira, Lira destacou a importância da vacinação contra a
Covid e o equilíbrio das contas públicas. “Temos que exami-
nar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos
que vacinar, vacinar, vacinar o nosso povo. Temos que bus-
car o equilíbrio das nossas contas públicas”, disse.

Finalizando, o novo presidente nordestino agradeceu pela
votação expressiva e demonstrou o seu comprometimento.
“Chego aqui como um nordestino que nunca esqueceu as suas
origens e tem compromisso em deixar um Brasil melhor do
que encontrou, mais desenvolvido e mais humanizado”.

Para Rodrigo Valadares, “a vitória é do Brasil, por receber
um presidente da Câmara patriota, que está disposto a ser
aliado do povo e lutar pela excelência do país”.

Mesa Diretora da Alese
Eleita para o 2º Biênio da 19ª Legislatura, a Mesa Diretora

da Assembleia Legislativa de Sergipe é composta pelo presi-
dente, deputado Luciano Bispo, vice-presidente, deputado
Francisco Gualberto , 1º secretário, deputado Jeferson
Andrade, 2º secretário, deputado Luciano Pimentel, 3ª secre-
tária, deputada Maisa Mitidieri e 4º secretário, deputado Dr.
Samuel Carvalho.

Ronildo propõe prioridade na vacina para os empregados do comércio

Rodrigo Pacheco atende ao
presidente e a Davi Alcolumbre

O senador Rodrigo
Pacheco, do Democratas
(DEM) de Minas Gerais, foi
eleito na segunda-feira (1º)
como o novo presidente do
Senado e do Congresso
Nacional.

Pacheco era o candidato
do atual presidente do Se-
nado, Davi Alcolumbre
(DEM-AP), e foi eleito sus-
tentado em uma ampla alian-
ça apoiada pelo presidente
Jair Bolsonaro (sem partido)
e que incluiu até partidos de
oposição à esquerda, como
o PT.

Rodrigo Pacheco, com 57
votos, derrotou a senadora
Simone Tebet (MDB-MS),
com 21 votos. O mandato de
Pacheco para presidir o Se-
nado e o Congresso Nacio-
nal terá duração de dois anos.

Como manda o regimento
do Senado, a eleição foi re-
alizada de maneira presencial
e em cédulas de papel. An-
tes do início da votação, três

Senador Pacheco (DEM) de Minas Gerais

O presidente da Federa-
ção dos Empregados no
Comércio e Serviços do Es-
tado de Sergipe (Fecomse),
Ronildo Almeida, propõe
que os trabalhadores e as tra-
balhadoras do comércio e
serviços, que atuam na linha
de frente desde o início da
pandemia do coronavírus,
também estejam entre as ca-
tegorias prioritárias para va-
cinação.

“Desde o começo da
pandemia, temos compa-
nheiros que se arriscam para
manter os serviços em funci-
onamento, que garantem
com seu trabalho a manuten-
ção do abastecimento de
produtos para sociedade, in-
clusive, de remédios e ali-

mentos. Muitos trabalhadores
e trabalhadoras foram conta-
minados, convivem diariamen-
te com o medo de pegar o ví-
rus, não podem fazer o isola-
mento social porque precisam
trabalhar, e agora é necessá-
rio ter a garantia de que serão
vacinados entre as categorias
prioritárias. Se são considera-
dos segmentos essenciais para
funcionar durante a pandemia,
também devem estar entre os
grupos prioritários para vaci-
nação”, destaca Almeida.

O presidente da Fecomse
relembra que já apresentou
essa proposta durante a últi-
ma reunião do Comitê Técni-
co-Científico e de Atividades
Especiais (Ctcae), dia 21, do
qual a entidade faz parte.  O

comitê avalia o cenário
epidemiológico do Estado,
embasando as medidas
adotadas de combate ao
coronavírus – a próxima reu-
nião do Ctcae ocorre nesta
quinta-feira, 4.

 “Não estamos falando de
excluir determinado seg-
mento considerado
prioritário para incluir outro,
mas de lutar para que a va-
cina seja para todos os
sergipanos, dando priorida-
de, dado o número reduzi-
do de vacinas, para aqueles
grupos sociais que estão des-
de o início da pandemia na
linha de frente, que nunca
deixaram de atender a soci-
edade, portanto, com muito
mais risco de contaminação.

E, neste caso, estão os tra-
balhadores do comércio e
serviços”, explica Ronildo
Almeida.

Vacinação - A Secretaria de
Estado da Saúde (SES) já
distribuiu 23.540 doses da
vacina CoronaVac aos 75
municípios de Sergipe, se-
gundo boletim divulgado pelo
órgão na segunda-feira, 1º.
Foram aplicadas 20.244 que
correspondem a 86% das
doses enviadas. Estão na fai-
xa prioritária da primeira fase
de vacinação os profissionais
de saúde, idosos de 60 anos
ou mais institucionalizados,
pessoas com deficiência
institucionalizadas e indígenas
aldeados.

outros candidatos indepen-
dentes retiraram suas
postulações em prol de Tebet:
Jorge Kajuru (Cidadania-
GO), Lasier Martins (Pode-
mos-RS) e Major Olímpio
(PSL-SP).

Participaram da votação 78
senadores. Não participaram
os senadores Chico
Rodrigues (DEM-RR), licen-
ciado e sem suplente; Jaques
Wagner (PT-BA), afastado
para uma cirurgia no olho; e
Jarbas Vasconcelos (MDB-
PE), com síntomas da Covid-
19.

Pelas redes sociais, o presi-
dente Jair Bolsonaro come-
morou a vitória de Rodrigo
Pacheco.

Falando em nome do gover-
no, o ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria disse espe-
rar que Pacheco ajude ao Pa-
lácio do Planalto a avançar em
pautas econômicas liberais.

“Nós, do Governo, estamos
confiantes em sua atuação na

pauta liberal e nas reformas
necessárias ao país”, escre-
veu Faria no Twitter.

Perfil - Nascido em Por-
to Velho (RO), em novem-
bro de 1976, Rodrigo Ota-
vio Soares Pacheco, de 44
anos, é advogado e especi-
alista em direito penal.

Herdeiro de empresas de
transporte rodoviário no es-
tado mineiro, foi o mais jo-
vem conselheiro federal da
Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB), entre os anos
de 2013 e 2015, deputado
federal por Minas Gerais e
presidente da Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ)
da Câmara.
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Aniversário de 15 anos da Francielle Mota

E
stou muito realizada com essa festa
mais do que perfeita, foi tão bonita
quanto o Universo e com a mágia Dele

também. Estava com várias pessoas
maravilhosas e muito especiais, agradeço  a
meus pais, além de sempre estarem do meu
lado, eles realizarem um sonho tão lindo que eu
tinha, tudo saiu como eu imaginava se não foi
tão melhor do que imaginava, meu pai fez uma
homenagem linda com uma música feita para
mim, nunca pensei que eu iria ter uma música,
foi muito especial isso, foi mágico a valsa que
tive com meu pai, Josevaldo Mota, meu irmão,
Michael Josevaldo e o meu príncipe Gabriel de
Oliveira, mim sentir uma verdadeira princesa.
““Minhas 15 mais especiais, que eu poderia ter,
obrigada meninos e meninas que participaram,
vocês foram muito dedicados, fiquei muito feliz
pelo esforço de todos. ““Minha família que
estava dedicada demais, minha mãe Andréa
Mota, meu pai Josevaldo Mota e meu irmão
Michael Josevaldo, mesmo em algumas vezes
que eu estava nervosa, mim deixaram calma,
fiquei muito feliz em saber que tenho pessoas
que dariam a vida, só para eu está sorrindo.
““Obrigada a todos  e a todas os convidados. A
festa foi para vocês, deixaram meu dia perfeito,
foi muito legal, todos os  sorrisos. ““Mais uma
vez obrigada para meus pais, sem vocês esse
sonho não seria possível “disse a Debutante da
noite, Francielle Mota” Debutante Francielle Mota

“Me sinto como se eu
estivesse sendo o

aniversariante, pois venho
planejando e acompanho
esse momento há muito
tempo”, disse o pai da

debutante, Josevaldo Mota.
”Esta festa  foi fruto de

muitas orações a Deus, o
resultado de um sonho”,

contou a mãe  de Francielle,
Andrea Mota

Josevaldo Mota e Andrea Mota

Família da Debutante. Da esquerda para a direita, Josevaldo,
Francielle, Andrea e Michael

A Debutante Francielle Mota em momentos contemplativos na festa

Itamar Duarte
Deserto de Atacama-Chile

Acredite na força da sua Intuição. Na sua Luz! Para
alcançar e sustentar um objetivo, seja qual for, é preci-
so ter uma dedicação constante, e em alguns momen-
tos você terá que agir com base somente na sua intui-
ção, inspiração, fé e na sua confiança, sem se importar
com a opinião dos outros e sem questionar as razões,
com a certeza que a força da Luz estará com você. Esta
Luz que para cada um tem um significado diferente e
que eu, particularmente, chamo de Deus!

Dia 18 de dezembro de 2020 no Salão de Festas Selma Duarte, em Aracaju

ESPECIAL

TURISMO
Sergipe retoma voos para Belo Horizonte

e recupera 100% da sua malha aérea
Divulgação

A
 companhia Azul
Linhas Aéreas
anunciou  a

retomada do voo de Belo
Horizonte para Aracaju,
desde o dia 01 de janeiro,
com regularidade de segunda
a sexta-feira.  Com esta
operação, Sergipe retoma

“Importante para o Turismo de Sergipe”

100% das rotas de voos que
existiam antes da pandemia.

Após meses sem a ponte
aérea com a cidade de Belo
Horizonte (MG), a Azul
reinicia a operação com esta
importante e estratégica rota
de voos.

“Trata-se de uma grande

Vitória para o setor
econômico e o segmento
turístico de Sergipe, pois essa
retomada liga nosso Estado
a um enorme mercado
emissor de turistas. O turista
mineiro tem tradição de
passar uma média alta de dias
hospedados nos respectivos
destinos em que resolvem
visitar”, festeja o secretário
do Turismo de Sergipe, Sales
Neto.

Segundo ele, esse voo da
Azul é mais uma indicação de
confiança do mercado aéreo
no destino Sergipe e em todo
o trabalho que está sendo
realizado para fortalecê-lo. “É
fruto também dos incentivos
do Governo de Sergipe e dos
esforços do governador
Belivaldo Chagas em manter
o desconto de ICMS do
querosene de aviação para a
atração de novos voos,
demonstrando que o
fortalecimento da economia e
do setor turístico é uma das
grandes prioridades em sua
gestão. O turismo de Sergipe
ganha muito com essa
conexão com o terceiro
maior mercado emissor de
turistas do país, é uma forma
de ampliar as oportunidades
de negócios turísticos entre
os dois estados”, completa
Sales.




