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Isolamento social faz comércio
do Augusto Franco oscilar

O comércio do Conjunto
Augusto Franco, um dos
maiores de Sergipe também
sofre com a pandemia. O iso-
lamento social, para se pro-
teger do vírus, oscilou o   se-
tor que, para a própria sobre-
vivência, algumas lojas      fi-
caram com a porta meia
aberta e outras fecharam to-
talmente. A parte do salão de
beleza, que foi proibido a
funcionar, alguns ainda se ar-

riscam a abrir, mas, com to-
tal higiene para garantir a se-
gurança dos seus clientes.
Porém, outros salões estão
fechados literalmente. “Aqui
é a minha sobrevivência. Ten-
ho uma higienização total
para assegurar o bem-estar
da minha clientela”, disse um
dono de salão, que não quis
se identificar para não sofrer
represaria. (Página 4)
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Projeto prevê novas regras de
falência e recuperação de empresas
Jurista sergipano considera

que projeto de mudanças nas
regras de falência e
recuperação de empresas não
atende o setor produtivo.

A aprovação pela Câmara
das mudanças nas regras de
falência e recuperação de
empresas em decorrência da
pandemia tem como propósito
preservar empregos em meio
à inevitável crise que se
abateu no setor empresarial
brasileiro.

Encaminhado para o
Senado, o projeto, de autoria
do deputado pela bancada
carioca Hugo Leal, trata do
Sistema de Prevenção à
Insolvência de empresas e
empresários devedores e
busca preservar as atividades
econômicas que enfrentam
m o m e n t a n e a m e n t e
dificuldades financeiras.

O projeto abrange as
obrigações vencidas após 20

de março, data do decreto de
calamidade pública, mas não
se aplica aos contratos
firmados ou repactuados
depois dessa data. Além disso,
o texto muda de 40 salários
mínimos (R$ 41.800,00) para
R$ 100 mil o limite mínimo
para a decretação da falência.
O projeto ainda precisa passar
pelas duas Câmaras, se
aprovado no Senado Federal,
segue para sansão ou veto do
presidente da República.

Por isso, o texto poderá
sofrer alteração até que a lei
entre em vigor, mas a
discussão é válida.
Compreender de que forma
esse projeto impacta na vida
de micro e grandes
empresários em Sergipe é
constatar que esse projeto de
lei sacrifica muito do direito do
credor. Uma vez
transformado em lei, o projeto
vai suspender a exigibilidade

das dívidas por 60 dias, a partir
da data da publicação do
decreto de calamidade
pública.

Ele alerta para o fato de que
se tornará real a
impossibilidade de o
empresário poder cobrar as
próprias dívidas. “Se alguma
dívida foz cobrada, a lei,
entrando em vigor, suspende
todos os processos, e a
empresa ainda pode entrar
com uma ação de negociação
de dívidas, em seguida com
uma ação de recuperação, e
todas essas ações vão
suspendendo a exigibilidade”,
explica o jurista e professor de
Direito da Unit, Helder Goes.

O professor considera
importante salientar que o
Direito Empresarial é baseado
na ideia de garantia do crédito.
Essa é uma característica do
sistema capitalista que
concede e assegura maior

liberdade de investimentos a
quem detém maior garantia de
crédito.

“No momento em que a lei
começa a sacrificar a
possibilidade do empresário
cobrar o que lhe é devido, faz
com que esse mesmo
empresário aja de forma
contrária à lógica do
mercado”, explica o jurista.

Críticas à lei - Segundo ele,
o projeto de lei vem recebendo
diversas críticas, porque
afugenta o investidor que
pretende se instalar no Brasil
e percebe a falta de
perspectivas, não em razão da
pandemia, e sim porque o
risco do negócio ficará nas
mãos do próprio credor, uma
vez que o devedor passa a ter,
com a aprovação da lei, um
tratamento mais benéfico.

O professor entende que o
devedor também deve possuir
algum tipo de garantia e
salienta que a própria falência
existe por ser essa garantia um
dos motivos.

Safra do milho em
Sergipe estima

produção de 800 mil
toneladas em 2020

 ‘Agricultura: impactos e
ações em 2020’ foi o tema da
live promovida pelo deputado
estadual Zezinho Sobral
(Pode) com a participação de
Ivan Sobral, presidente do
Sistema Faese/Senar.
Durante o debate virtual com
a participação dos internautas,
eles fizeram um panorama da
atividade agrosilvopastoril em
Sergipe este ano,
especialmente durante a
pandemia do coronavírus. “A
economia durante a pandemia
é um assunto que deve ser
tratado com um olhar
diferenciado. Infelizmente, já
começamos a ter o
fechamento de algumas
atividades. Entretanto,
percebemos que a atividade
agropecuária será
responsável pelo saldo
positivo da balança comercial
no Brasil, mais uma vez, neste
ano de 2020. Isso significa
que vendemos mais do que
compramos, trazendo riqueza
para o nosso povo e
esperança para a nossa
economia”, destacou Zezinho
Sobral.
Ivan Sobral fez uma análise do
comportamento da agricultura
em 2020 em Sergipe e, na
opinião do presidente do
Sistema Faese/Senar, o
agronegócio reforça o seu
papel na economia e traz
grandes perspectivas para
Sergipe. “Neste momento de
pandemia, o agro tem dando
sustentação e segurança
alimentar em um período de

tanta dificuldade enfrentada
pela população, e segurança
na economia, fortalecendo a
balança comercial, tendo em
vista que outros setores estão
em uma decrescente muito
grande. O agro desempenha
essa função de equilibrar a
economia. O agro tem
segurado o Brasil”, ressaltou
Ivan Sobral, destacando a
relevância do setor no pós-
pandemia.
“Enxergamos que a economia
vai depender muito do agro,
tendo em vista que as
atividades do agro estão
‘normalizadas’ justamente
para garantir a segurança
alimentar. Em Sergipe, tem
crescido cada vez mais a
importância do agro no PIB e
no desenvolvimento. Estamos
em uma janela de plantio do
milho (de abril ao final de
junho) que representa muito
para a economia. Este ano,
temos 180 mil hectares
plantados. 90% da safra já
está plantada, com índices
pluviométricos satisfatórios, e
expectativa de crescimento e
aumento da produção, algo em
torno de 800 mil toneladas
para 2020. A estimativa de
Valor Bruto de Produção
(VBP) do milho é de R$ 540
milhões para este ano em
Sergipe, um dos maiores
índices. A Companhia
Nacional de Abastecimento
(Conab) tem uma expectativa
de aumento de 5% do
território plantado de milho”,
pontuou.

PROMOÇÃO
Entrega grátis para
o Augusto Franco
acima de R$ 50,00

(Página 4)

Entrevista
com Jair

Bolsonaro

Forró Caju
em casa

(Página 4)

Canal 4 com lojas oscilando
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Imposto de Renda:  NAF da Unit
continua com oferta de serviço gratuito

A contagem regressiva para
o fim do prazo da entrega da
Declaração do Imposto de
Renda tem gerado apreensão
naqueles que ainda
encontraram por algum
motivo, tempo hábil para
acertar suas contas com a
Receita Federal.

Para essas pessoas o
Núcleo de Apoio Contábil e
Fiscal, da Unit Sergipe
representa a melhor opção
quando se trata da correta
orientação sobre o
preenchimento de todos os
requisitos da declaração.

O atendimento gratuito
realizado pelo NAF através
do WhatsApp em razão da
pandemia realizado por
professores e alunos
voluntários de Ciências
Contábeis, uma vez que o
atendimento é gratuito. Para
os contribuintes sergipanos
foi disponibilizado até o dia
30 de junho sempre das 08h
às 12h, de segunda à sexta-
feira, o contato 99136-0543.

A coordenadora do NAF,
professora Flávia Karla
lembra que o serviço pelo

WhatsApp passou a ser
disponibilizado desde o início
de abril. Ela explica que a
pessoa encaminha a
documentação pelo aplicativo
ou, se preferir pelo e-mail da
i n s t i t u i ç ã o
flavia_karla@unit.br

Flávia lembra que a
contagem regressiva para o
fim do prazo gera um aumento
na demanda do setor e que
por isso mesmo é
indispensável que as pessoas
interessadas procurem
entregar toda a documentação
necessária.

“Um dos problemas

recorrentes é exatamente a

falta de documentos que

precisam atestar os

rendimentos. Por isso

pedimos que as pessoas não

deixem para a última hora

para que elas próprias não

saiam prejudicadas com a

obrigatoriedade da multa

inerente a quem não cumpre

o prazo estabelecido pelo

leão, ainda que esse prazo

tenha sido excepcionalmente

prorrogado esse ano para o

final do mês de junho.

O público que mais procura
os serviços do NAF é
formado por pessoas idosas
que muitas vezes sentem
dificuldades ao lidar com a
tecnologia. Quando isso
ocorre, a professora Flávia e
sua equipe de professores e
alunos voluntários se mostram
proativos para as necessárias
orientações de como eles
devem proceder. A docente
afirma que tal dificuldade não
representa um empecilho para
os declarantes uma vez que
eles próprios recorrem às
pessoas mais próximas para
as devidas orientações.

A inversão acidental do acessório na
face pode gerar a contaminação

Suzy Guimarães
O uso de máscara se tornou
tão comum quanto usar uma
farda de trabalho. Mas seu
uso inadequado pode
aumentar o risco de
infecção. Cobrir
completamente a boca e o
nariz é essencial para a
proteção, mas é preciso
saber como manipular e
higienizar o equipamento,
evitando que haja
vazamento pelas laterais.
A coordenadora de
Biomedicina e Farmácia da
UNINASSAU - Centro
Universitário Maurício de
Nassau Aracaju, Alyne
Dantas, explica que
manusear ou descartar o
equipamento da forma
errada pode aumentar o
risco de contaminação. “A
máscara precisa revestir
completamente o nariz e a
boca. Ela é uma barreira e
quem já estiver contaminado
não vai espalhar gotículas
com o vírus ao falar, tossir
ou espirrar”, lembrou a
biomédica.
 Ela observou, ainda, que o
equipamento não deve se
mover pelo rosto, mas
moldar-se a ele. “Quem usa
óculos sabe que é

incômodo, porque as lentes
embaçam. Mas não é possível
mudar a posição da máscara,
descendo o tecido para o
meio do nariz. A fixação não
vai ser perfeita”, afirma Alyne.
Ela observa que alguns
modelos têm um arame
flexível por dentro, que deve
ficar abaixo da região entre as
sobrancelhas. “Essa é mais
uma forma de moldar a
máscara ao rosto”, ressalta a
farmacêutica.
Alyne atenta que o acessório
não pode ficar largo e deixar

espaços nas laterais do
rosto. “Com relação as
máscaras de tecido, artesãos
costumam perguntar se elas
serão usadas por adultos ou
crianças, justamente para
fabricá-las no tamanho
adequado. Mesmo assim, é
possível que o equipamento
fique largo nas laterais do
rosto.
“A vedação precisa ficar
completa. Mas é importante
que o ajuste seja feito ainda
em casa, com as mãos
limpas. Não adianta fazer a

adaptação no transporte
público. Além de a pessoa
ficar exposta ao vírus
enquanto mexe na máscara,
vai manuseá-la sem a
higienização correta”, diz.
No momento de beber água,
por exemplo, não é bom
puxar a máscara para o
queixo. “Ao fazer isso, você
terá que encostar na parte do
tecido, que pode estar
contaminada. O ideal é só
tocar nas cordinhas ou no
elástico.
Além disso, há o risco de a
máscara se inverter, ao ser
tirada do queixo e
posicionada novamente no
rosto. “A parte externa, que
talvez esteja com o vírus,
pode virar para dentro e ficar
em contato com a pele,
justamente na área das
mucosas, ocorrendo a
contaminação”, adverte a
professora.
As máscaras de tecido
devem ser higienizadas com
água e sabão ou podem ainda
ficar de molho por cerca de
20 minutos, em uma solução
com 10 ml de água sanitária
e meio litro de água. Se
quiser, pode usar um ferro
quente para esterilizar o
equipamento.

Os impactos da crise global na educação internacional
O cenário de pandemia que

atingiu o planeta impôs ao
mundo decisões que afetaram
vários setores. Para conter a
disseminação, medidas
sanitárias foram adotadas, os
deslocamentos foram contidos
e isolamento passou a ser regra.

Os desafios recaíram,
principalmente, nos sistemas de
saúde, mas a educação também
foi diretamente afetada. Para os
alunos que buscam
aprendizagem e interação em
solo estrangeiro foi necessário
implementar uma nova dinâmica
de estudos.

De acordo com Otávio
Correia, Professor de Política
Internacional, Bacharel e Mestre
em Relações Internacionais e
Diretor Executivo do Tiradentes
Institute, em Boston (EUA), é
importante considerar os alunos
que estão nesse momento no
exterior e que precisam de
cuidado por conta da frustração.

“Temos alunos que no
segundo dia passaram a

enfrentar a pandemia. É preciso
abraçar esse estudante porque
essa foi uma experiência projetada
por anos e que, infelizmente,
sofreu alterações. Nosso papel
nesse momento é também de
acolher de modo que ele não se
frustre e que possa, em um
segundo momento, quando tudo
isso passar, prosseguir com sua
experiência internacional, de
maneira física”, afirma.

Diante desse complexo cenário,
falar de relações internacionais
acadêmicas passou a ser um
grande desafio.

“Um dos fatores reside nas
bases dessas relações. As
viagens, para efetivar um
intercâmbio, uma parceria ou uma
visita técnica, estão limitadas. A
mobilidade, inclusive dentro da
própria academia, está restrita.
Essa limitação termina
proporcionando uma redução,
significativa, na nossa
capacidade de atuação”, revela
Otávio.

O segundo ponto de impacto

direto na mobilidade acadêmica
internacional é a falta de
previsibilidade. “Essa não é uma
crise comum, é uma crise
sanitária com vírus
desconhecido. A
imprevisibilidade não nos
permite organizar todas as
nossas ações de maneira
acertada”.

Segundo Diretor Executivo do
Tiradentes Institute, isso
influencia diretamente em
questões financeiras, de
capacidade de execução de
projetos e equipe, mas o cenário
de desafio tem revelado outras
possibilidades. “São
oportunidades que sempre
existiram, mas durante muito
tempo, foram marginalizadas. E
não estão distantes do
utilizamos internamente, dentro
da própria universidade. A
virtualização das relações
ofereceu uma nova forma do
fazer na educação”, considera.

Os sistemas online lançaram

um novo olhar em um contexto
complexo acerca das
expectativas de alunos e de
professores que precisam, nesse
momento, trocar a rotina de
vivências de intercâmbio, por
uma tela de computador.

“É uma experiência igualmente
rica, mas é desafiadora. É preciso
superação para adequar as
questões que envolvem sistemas
acadêmicos de experiência
internacional, com a questão de
notas. Em contrapartida, alguns
projetos internacionais já estão
surgindo com pesquisas locais,
sem que haja a necessidade de
uma viagem. Nós temos bom
relacionamento com todas as
universidades parceiras, mas com
as quais mantemos vínculo mais
forte estamos criando projetos
temporários e até iniciativas que
vão perdurar para além da
pandemia, tudo inserido nesse
cenário diferenciado de
virtualização das ações”, finaliza.

Especialista em
Direção Hidráulica
Peças em Geral

Rua: Laranjeira, 318-  B.
Getúlio Vargas

Aracaju-SE

Sócios Gerentes
Cláudio Washington

Maria Aparecida

Telefones:
(79) 3214-5546
(79) 99685-8950

Aceitamos todos os
Cartões de Créditos

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

Nova etapa de vacinação
contra influenza conta
com a participação de

docentes da Unit
A vacinação é considerada uma importante aliada na prevenção

de diversas doenças. Com a prorrogação da Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe em todo o país, a Secretaria Municipal de
Saúde de Aracaju inicia mais uma etapa de imunização. A nova ação
acontece amanhã, dia 17, no Parque Shopping, e na quinta-feira, dia
18, no Riomar Shopping, e conta, mais uma vez, com a participação
de professores do curso de Enfermagem da Universidade Tiradentes.

Mais uma vez no sistema de drive-thru, o formato vacina as
pessoas dentro do carro para manter o distanciamento necessário
entre as pessoas e evitar a aglomeração da população contra a
COVID-19. Para esta etapa, podem ser imunizadas crianças de dois
a menor de seis anos, gestantes e puérperas.

De acordo com o Ministério da Saúde, desde o início da ação
nacional, em 23 de março, 50 milhões de pessoas foram vacinadas,
faltando ainda 28,3 milhões que ainda não receberam a vacina. A
imunização contra influenza não tem eficácia contra o coronavírus,
no entanto auxilia os profissionais de saúde na exclusão do
diagnóstico para a COVID-19, já que os sintomas são parecidos.
Além disso, ajuda a reduzir a procura por serviços de saúde.

“É muito relevante para a instituição de ensino compartilhar
momentos como este em benefício de toda a sociedade. Nós estamos
tratando de responsabilidade social e, também, da formação dos
nossos acadêmicos. A parceria e o apoio são permanentes tanto
com a Secretaria Municipal quanto com a Estadual de Saúde, pois
estamos inserindo estudantes e professores para contribuir no que
for possível”, declara a coordenadora do curso de Enfermagem da
Unit, a professora Maria Pureza de Santa Rosa.

“Não medimos esforços, especialmente em um momento como
este de colaboração mútua, solidariedade e união”, acrescenta.

Mesmo Aracaju tendo atingido, até o momento, 83% da meta
geral, a Saúde de Aracaju alerta para o baixo índice de imunização
de alguns grupos, como os que compõem essa terceira fase.
Crianças, gestantes e puérperas estão com índices entre 45%, 40%
e 38%.

“A Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção para esses
grupos prioritários, pois estamos observando que as coberturas
vacinais estão muito baixas. Embora a nossa meta esteja em torno
de 83%, não é uma cobertura homogênea, e isso faz com que
tenhamos um olhar mais cuidadoso em relação a esses grupos”,
alerta a coordenadora do Programa de Imunização da SMS, Ilziney
Simões.

“Mais de 35 profissionais vão participar da ação, e a previsão é
de imunizar cerca de quatro mil pessoas nos dois dias de vacinação.
Pensamos nesta estratégia para proteger nossos usuários,
possibilitando que eles sejam vacinados e voltem para casa sem
muito contato e sem aglomeração”, complementa.

A vacina também é ofertada nas Unidades Básicas de Saúde da
capital, exceto as que estão com atendimento exclusivo para
síndrome gripal. As pessoas que fazem parte dos demais grupos da
campanha contra a influenza e ainda não foram imunizadas podem
se dirigir às UBSs para receber a vacina.

Para receber a dose da vacina, além do documento de identificação
e da carteira de vacinação, é importante levar documentação que
comprove sua condição de prioridade.

Treinamento
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Divulgação

Comércio do Augusto Franco
oscila no isolamento social

D
urante o isolamen
to social, devido a
uma pandemia

causada por um vírus -Coro-
navirus-, o comércio do Con-
junto Augusto Franco, na
zona sul da capital sergipana,
oscilou na sua abertura. O
governador do Estado, Be-
livaldo Chagas, autorizou o
fechamento do comércio, as-
sim seguido pela Prefeitura
Municipal de Aracaju. Não
houve uma fiscalização rigo-
rosa, mas, a maioria dos
comerciantes atendeu ao pe-
dido do chefe do Estado.
Somente os serviços essen-
ciais ficaram abertos.

Mesmo com a pandemia,
os pequenos comerciantes
precisam trabalhar. Em alguns
setores houve ou há 70% dos
estabelecimentos fechados.
Outros abrem apenas uma
porta do seu negócio para a
sua própria sobrevivência.

Porém, há uma disciplina
severa no cumprimento da
proteção, que é usar a más-
cara, lavar as mãos e ter o
uso do álcool em gel.

A parte do salão de beleza,
que foi proibido a funcionar,
alguns ainda se arriscam a
abrir, mas, com total higiene
para garantir a segurança dos
seus clientes. Porém, outros
salões estão fechados literal-
mente. “Aqui é a minha so-
brevivência. Tenho uma
higienização total para asse-
gurar o bem-estar da minha
clientela”, disse um dono de
salão, que não quis se identi-
ficar para não sofrer repre-
saria.

FEIRAS – Com relação
as feiras livres do Augusto
Franco, apenas o Mercado
Setorial foi liberado, assim
como outros em bairros e o
próprio Mercado no centro
da cidade. No início, até que

faltou organização, com as
pessoas fazendo
aglomeração nas bancas de
peixe e carne. Hoje está bem
melhor.

Quando tem muita gente
para comprar os produtos é
feito uma fila para evitar a
aglomeração. Os próprios
consumidores se organizam,
trazendo a consciência de ter
o isolamento para evitar a
contaminação do vírus.

Já na Praça da Creche,
como é conhecida, que fazia
a feira livre, com barracas
armadas e tudo o mais, esta
não está funcionando. Com a
orientação para não negociar
na praça, ainda alguns fei-
rantes insistiram em vender
seus produtos. A Guarda
Municipal passou umas duas
quartas-feiras na praça   in-
timidando a comercialização.
Agora, aos poucos consumi-
dores e comerciantes voltam

a usar a praça.
Os restaurantes atenderam

ao isolamento social. Foi aí
então que eles começaram a
vender por Delivery. “Meu
comércio está numa nova fase.
Através da entrega estamos
sobrevivendo”, disse um em-
presário, acrescentando que
as vendas caíram um pouco.

Os pequenos negócios, que
vendem quentinha e tem pou-
co espaço para atender a
seus clientes continuam nor-
malmente, através da delivery
e oferecendo quentinha no
próprio local do estabeleci-
mento. Também dizem que o
serviço caiu um pouco.

Depósitos de bebidas
abrem apenas para entrega.
Não tem pessoas bebendo no
local. Como toda regra tem
exceção, alguns ainda per-
manecem abertos vendendo
bebidas para consumir no lo-
cal.

Pandemia acalma o Augusto Franco

A pandemia que já dura em média de quatro meses acal-
ma as pessoas que residem no Conjunto Augusto Franco,
zona sul da capital sergipana. Durante este período, pou-
ca gente se movimenta no bairro. O isolamento social
deixou as pessoas presas em suas casas, cumprindo a
ordem o governador Belivaldo Chagas.

Como de costume, bares e restaurantes abertos faziam
a festa no conjunto com aglomeração das pessoas do
bairro e até de outras que vinham para curti o lazer no
bairro. Como o Augusto Franco fica próximo as praias,
então, a movimentação aumentava mais ainda com a tran-
sição dos veículos que vinham almoçar nos finais de sem-
ana no bairro.

À noite, é um deserto. Poucos transitam pelas artérias
do bairro. Todos se protegendo do coronavirus. Uma
universidade que fica dentro do bairro dava toda a mov-
imentação dos alunos indo e vindo. Além disso, como a
escola recebe muitos estudantes de outros Estados, os
parentes e amigos dos docentes frequentavam mais o bairro
e, por extensão chegava até as praias.

De acordo com alguns comerciantes, até a violência di-
minuiu no conjunto e a malandragem deu um tempo. Dizem
que nas praças e nas esquinas jovens drogados se faziam
presentes para saciar seus vícios. Agora contam que pou-
co se vê alguém usando drogas nas esquinas.

De vez em quando pequenos assaltos surgiam na região.
Com o isolamento social isso acabou. Os comerciantes
agradecem, mas, por outro lado, não estão vendendo
como antigamente. O vírus regulou a humanidade que,
depois disso haverá um agradecimento por tudo.

As pessoas que fazem caminhada todas as manhãs nas
avenidas canal 3, 4 e 5 não estão fazendo mais. Um ou
outro ainda persiste, mas, reduziu em 80% a movimen-
tação nas ruas. Moradores preferem praticar exercícios
em casa mesmo e se proteger do vírus.

Mesmo com pouco movimento no bairro, os policiais
fazem a ronda pelo conjunto. A policia se faz presente no
local para inibir e prender os fora da lei. A Guarda Munic-
ipal também cumpre o seu papel na localidade. Se faz
inloco também.

O Augusto Franco já era um bairro tranquilo até então e
agora dobrou a tranquilidade. Tanto é que as pessoas que
moram por aqui ficam horas e horas nas portas até tarde
da noite.

CABELEIREIRO
Boa parte de salão de beleza no Augusto Franco parou

as suas atividades com essa pandemia. Alguns salões se
arriscaram, mas, meia porta aberta e com muita higieniza-
ção. Os donos de salão precisam sobreviver e, para pa-
gar suas obrigações abriram, precariamente.

LOJAS
As lojas de roupa também acompanharam o comércio

de salão de beleza. Algumas colocaram que estavam en-
tregando por Delivery. Certamente que não é a mesma
coisa se for presencial. “É um sacrifício”, diz uma em-
presária do setor.

BEBIDAS
Depósitos de bebidas se dividiram. Alguns fecharam e

outros não. Para uns mais avançados seus estabelecimen-
tos ficaram normais. Abrindo normalmente e, com mesas
na calçada para o consumo do produto.

AUMENTOU
Um dono de comércio de bebida – que não quis se

identificar -, disse que seu comércio ficou normal e que
esta pandemia tem quase que dobrado as vendas de be-
bidas, principalmente cerveja.

PRAÇAS
“Antes tarde do que nunca”. Este ditado popular serve

para a Prefeitura Municipal de Aracaju, quando se refere
as praças aqui do Augusto Franco. É que elas estavam
cheias de matos e num total abandono. A Prefeitura se
tocou, depois de vários pedidos pelos moradores e envi-
ou trabalhadores para recuperar as praças. Exemplo dis-
so estava a Praça Jornalista Orlando Dantas, conhecida
como Praça do Idosos, onde o mato tomava conta im-
pedindo até de trânsito.

ELEIÇÕES
Como as eleições para prefeito e vereador foram adia-

das para 15 de novembro e 20 de novembro se houver o
segundo turno e, privado de aglomeração, os pretensos
candidatos estão fazendo campanha através da internet.

MOURA
Por falar em eleição,

Moura da Farmácia já
colocou seu nome à dis-
posição de todo o araca-
juano e, principalmente os
moradores do Conjunto
Augusto Franco para con-
correr a uma vaga na Câ-
mara Municipal de Araca-
ju. Moura tem serviços
prestados no bairro há mais
de trinta anos.

Unit auxilia capacitação de equipe de
Enfermagem de Hospital de Campanha

Curso é realizado de forma on-line e beneficia 30
profissionais da área de enfermagem

 Os cursos de Saúde da
Universidade Tiradentes
estão participando ativamente
das ações de combate à
Covid-19 por meio de
parcerias com órgãos
municipais. Esta semana,
docentes do curso de
Enfermagem realizaram
capacitação para os
profissionais que atuam no
Hospital de Campanha
Cleovansóstenes Pereira
Aguiar. Uma parceria entre a
Instituição e o Centro de
Educação Permanente da
Saúde (Ceps) da Secretaria
Municipal de Saúde.
Com duração de dois dias, o
curso é realizado de forma
on-line e os conteúdos
abordados envolvem
aplicação de instrumento
Índice de Vulnerabilidade
Clínico Funcional – IVCF-
20; punção hipodermóclise;
protocolo Spikes;
paramentação e
desparamentação.
Diretora adjunta da área da
Saúde do Grupo Tiradentes,
professora Wanessa Lordelo
ressaltou a importância social
da Instituição se somar às
ações de combate à
pandemia.
“Fomos procurados pela
Secretaria Municipal de
Saúde, por meio da

Coordenação de Educação
Permanente, para auxiliar o
treinamento das equipes para
o Hospital de Campanha.
Nossas docentes de
Enfermagem estão atuando e
estamos conversando sobre
a atuação dos outros cursos”,
informou.
Curs
De acordo com a
coordenadora do Ceps, Jane
Curbani, a parceria com a
Universidade é frequente
para treinamento de
profissionais e estágios na
área de saúde.
“É muito importante a troca
de informações entre o saber
da academia e o serviço
público. E aqui, no Hospital

de Campanha, os
profissionais poderão
reforçar os fluxos práticos de
atendimento aos pacientes
internados, desde o processo
de trabalho individual até os
procedimentos que exigem
interação multiprofissional.
Durante esses dois dias,
foram capacitados 30
profissionais, divididos em
turmas de dez pessoas”,
explica Jane.
Este é o segundo curso
ofertado em parceria com a
Instituição voltado para os
profissionais que atuam no
Hospital de Campanha. Em
maio, os docentes orientaram
enfermeiros e médicos da
Atenção Primária à Saúde

sobre  Índice de
Vulnerabilidade Clínico
Funcional; Pronação e PCR
para o paciente com Covid-
19.
Ações
A Universidade Tiradentes
participa de ações de
combate à Covid-19 desde
o início da pandemia. Além da
doação de equipamentos de
segurança como toucas,
máscaras cirúrgicas, luvas
descartáveis e álcool gel, a
Instituição emprestou um
simulador endotraquial para
capacitação de profissionais
dos hospitais Cirurgia e São
José. O aparelho é utilizado
no tratamento de problemas
pulmonares.
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ENTREVISTA

Jair Bolsonaro fala sobre saúde e
economia, acreditando que tem a

saída para combater o coronavírus
O presidente da

República, Jair Messias
Bolsonaro deu uma longa
entrevista ao Jornal da Band
News. Ele falou de vários
assuntos; coronavírus,
educação, política,
economia e tantos outros.
Bolsonaro disse que as
pessoas acometidas do vírus
não morrem por falta de
UTI e respirador. Falou que
tem enviado recursos para
os Estados e Municípios.
“Os números da coronavírus
não condiz com a realidade,
porque, temos informação
do Brasil todo que muita
gente morre com vários
comudidades e, entre elas a
Convid-19 e entra na
estatística somente com o
corona e que isso não nos
ajuda”, disse o presidente a
Band.

Jair Bolsonaro falou que o
fechamento do comércio,
das praias, isolamento e tudo
o mais é de competência dos
governos estaduais e
prefeitos dos seus
municípios. “O Supremo
Tribunal Federa (STF) quis
assim”, acrescentou
dizendo que na saúde, o
Brasil está enfrentando,
lamentavelmente as mortes
como o mundo todo.

- Estamos enfrentando
dois problemas; vida e
desemprego. Muitos acham
que a economia deixa para
depois e vidas precisam ser
salvas, mas, eu dizia que
precisamos caminhar
juntos. Este problema está
chegando de forma muito
forte. Não temos ainda
quantidade de desemprego
no Brasil formais, alguns
milhões. Informais chegam
a 38 milhões que perderam
a sua renda – comenta Jair
Bolsonaro a Band.

Enfrentamento - Para
enfrentar tudo isso,
Bolsonaro falou que
providenciou o auxílio
emergencial e, está
prorrogando por mais 2
meses, com parcelas
menores. “Cada parcela
custa aos cofres públicos 50
bilhões de reais e a Nação
não suporta mais. Nós
somos o país que mais
salvou emprego em todo o
mundo e especial as
pequenas e micro
empresas”, informou o
presidente.

- Não tenho diálogo com
os governadores e prefeitos
porque eles são
responsáveis em combater
o vírus em suas cidades e
estados. Como envio os
recursos financeiros não

tem como conversar. Tive
informações que a
hidrocoloquina estava dando
certo e joguei esta questão em
relatos de médicos e pessoas
que se curaram usando o
remédio. Teve governador e
prefeito que proibiu a
administração do médico e não
acreditaram numa alternativa,
porque perdeu o interesse
devido os recursos que
estavam garantidos – coloca
o presidente Jair Bolsonaro.

O presidente falou que a
proposta do Paulo Guedes é
de carteira verde e amarela.
Você pode trabalhar com
bancos de horas, no final
alguém vai dizer para você
que lhe pagou. Se for abaixo
do salário mínimo, tem zero de
imposto de renda, ou seja,
recebeu 500 reais mais 10%
do governo numa conta
específica. Isso para ajudar a
volta da economia.

O Governo federal quer dá
uma oportunidade ao informal
que tem muita gente da classe
média que perdeu tudo e vão
entrar na informalidade. “Cem
bilhões de reais está indo para
o pequeno e micro
empresário, porque parte do
salário que os empregados
recebem é pago pelo Governo
Federal. As grandes empresas
também sofrem, porque o
comércio fechou e elas não
têm a quem vender. Foi um
exagero fechar o comércio”,
disse Jair Bolsonaro a Band.

- Eu dizia lá atrás. Não pode
o efeito colateral no combate
ao virús ser muito mais danoso
que o próprio vírus,
infelizmente estamos vivendo
isso, acredito que temos a
saída para tudo isso que está
acontecendo – comenta o
presidente.

Diminuindo – Segundo o
presidente, o número de
mortes e contaminação no
Brasil está diminuindo.
Disse que o Governo junto
com o ministério da saúde
estão num trabalho de
controle que está dando
certo. Falou que no Rio de
Janeiro já baixou, assim
como no Amazonas,
Roraima ainda está alto e
São Paulo está estável. A
tendência é diminuir.

Política – Questionado
sobre a relação do governo
com o congresso, Jair
Bolsonaro disse que há
uma constância em fustigar
o Governo federal. Falou
que está sendo julgado no
Supremo Tribunal Eleitoral
(TSE) porque um site em
2018 dizia que “era
mulheres contra Bolsonaro
e, um raque colocou que
era mulheres com
Bolsonaro e ficou no ar 24
horas. Com isso, diziam que
eu influenciei nas eleições.
Acho que essa denúncia
não deveria ser aceita, mas,
estou sendo julgado por
isso”, completa.

Congresso – “Quando
não dialogava com ninguém
no congresso, a mídia dizia
que eu não tinha dialogo.
Agora, quando converso
com parlamentares me
acusam de fisiologismo.
Ninguém, do chamado
centrão me pediu
ministério, banco estatista
ou banco oficiais. Eu sou o
presidente que mais se
expus perante a mídia.
Fazia reuniões com todos
eles, mas, quando alguém
começou a abusar deixei de
reunir”, completa o
presidente da República,
Jair Messias Bolsonaro.

Meu amigo(a) é com enorme satisfação e alegria,
que coloco - me à disposição da sua avaliação para
votação ?? nas eleições 2020, serei candidato a
Vereador em Aracaju e desde já, peço o seu voto
e seu apoio nessas eleições. Com a sua ajuda e de
seus amigos, irmãos, país, clientes é possível que
eu consiga ser vitorioso. Conto com seu voto e seu
apoio. Muito obrigado, abraço fraternal. Deus no
comando.

        Atenciosamente
Pré Candidato a Vereador em Aracaju
 Josevaldo Mota

Forró Caju em Casa valoriza releitura e
interpretação de obras musicais sergipanas
Entre os dias 23 e 29 de

junho, a Prefeitura de Aracaju,
por meio da Fundação Cultural
de Aracaju (Funcaju),
começará a exibir, em
ambiente digital, por meio de
transmissões em formato de
lives, o Forró Caju em Casa,
visando, neste momento de
pandemia, garantir aos
cidadãos acesso a
entretenimento de qualidade
durante a quarentena.

Entre as inúmeras
categorias do edital
emergencial, existe uma
especial: a “Interpretação de
Obras sergipanas”, que
objetiva rememorar e
homenagear o vasto repertório
musical de Sergipe no seu
gênero mais autêntico e
enraizador: o forró.

Os shows terão duração
média entre 30 e 40 minutos.
As gravações serão
realizadas em estúdio e terão
limitação de cinco integrantes
para respeitar todas as normas
sanitárias vigentes em virtude
da pandemia.

Para o presidente da
Funcaju, Luciano Correia, a
categoria “Interpretação de
Obras Sergipanas” tem a
finalidade de evidenciar o que
ele classifica de “caldeirão
cultural sergipano”, para que
sejam feitas, pelas gerações

atuais, novas releituras e
interpretações.

“Nosso objetivo é botar
fervura nesse caldeirão, fazer
chacoalhar esse caldeirão
cultural sergipano para que
saia dele releituras, e essas
novas gerações façam novas
interpretações desse nosso
rico acervo, para que ele não
seja esquecido. Se a gente
perguntar qual é a vertente, a
linguagem, a tendência que
caracteriza as nossas raízes
musicais, com certeza vai
aparecer o forró em primeiro
lugar. Nós temos aqui pessoas
que fazem música clássica,
enfim, trabalham com muitas
linguagens musicais, mas o
forró está regado na memória
do nosso povo”, afirma, ao
lembrar de grandes nomes
como Clemilda e Josa, o
‘Vaqueiro do Sertão’.

De acordo com o
presidente, a mídia, e as
próprias redes sociais,
trabalham de maneira
conectada com o mundo e isso,
na opinião dele, é benéfico.
“Porque nos deixa dentro do
mundo, comunicando com os
outros, tomando
conhecimento de outras
culturas, vivências e
experiências, mas é perigoso
isso porque se a gente não
tiver um trabalho de sublinhar,

de fortalecer a nossa
identidade própria, a gente se
dilui nessa maré da conexão,
que nos joga no oceano e se a
gente não tiver força para
dizer: ‘aqui somos Sergipe,
aqui fazemos música dessa
forma, fazemos literatura
dessa outra, no teatro é assim,
as nossas artes plásticas são
dessa outra forma’. Então,
esse rico repertório musical
sergipano precisa ser
rememorado, inclusive, sendo
tratado com releituras”, diz.

Atrações - Ao todo, o Forró
Caju em Casa recebeu 182
inscrições, dos quais 45
artistas foram selecionados.
Desses, 10 artistas ou bandas
foram selecionados para a
categoria “Interpretação de
Obras Sergipanas”, a exemplo
de Balança Eu, Zé Tramela,
Lucas Campo e Dênisson
Cléber, Chiquinho do Além
Mar, Joseane Dyjosa, Sérgio
Lucas, Thaís Nogueira, Heitor
Mendonça, Naurêa e Coletivo
Ensaio Completo.

Para o cantor e compositor
Heitor Mendonça, será uma
grande satisfação
homenagear sumidades da
música sergipana. Ele conta
que já havia participado de
duas edições do Forró Caju,
mas essa tem um sabor
diferente.




