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Esta quadra poliesportiva, totalmente destruída pelo tempo, impossibilitada de uso

Falta de manutenção
pela Prefeitura de

Aracaju deixa
quadra arrasada

Moradores e turistas têm denuncia-
do a má conservação da Orla da Ata-
laia, em Aracaju. Notadamente, esta
quadra poliesportiva está totalmente
destruída, com a ferrugem tomando
conta das instalações. A Prefeitura de
Aracaju, através da Secretaria de Ur-
banismo, Emsurb – é quem administra
a Orla, considerada a mais bonita do
Brasil, porém, não dá manutenção.

Empresas aproveitam a crise como
uma oportunidade de crescimento 
Empresários inovam para obter sucesso e agradecem ao momento

“Estamos enfrentando uma crise sem precedentes na história. Um momento muito crítico que exige atenção. No final disso tudo vão existir dois tipos de empresas: as que vão morrer, deixar
de existir, e as que vão aproveitar as oportunidades e crescer em cima da concorrência. E o que é preciso fazer? Focar no que está no nosso controle e encarar de frente essa situação toda”,
disse um especialista, acrescentando que a reclamação leva  à falência. (Página 4A)

CIÊNCIA E FÉ

Neurocientista descobre um Ponto de Deus no Cérebro
(Página 5)

GAZETA HOJE
No combate a fome

Alimentos não perecíveis
podem ser entregues na
sede do Jornal. Contato

(79) 99932-1656

General vai bater
continência

 para miliciano e
 SD comandará quartel

(Página 3A)

VALE O QUE ESTÁ ESCRITO

IMPOSTO DE RENDA

Quem não declarou deve
procurar com urgência um

profissional da contabilidade
O contabilista Josevaldo Mota

aconselha ao contribuinte que não
declarou o imposto de renda que
procure um profissional para de-
clarar, sob pena de pagar mais
multa. (Página 7)

Josevaldo Mota

MUNICÍPIO

Ex-prefeito de Itabaiana
diz  que está preparado

para as pancadas
“O lombo está preparado para as

pancadas, as críticas e mesmo as
ofensas. Sempre com proteção do
Divino Espírito Santo de Deus”,
disse o ex-prefeito de Itabaiana,
Valmir de Francisquinho.

  (Caderno B, Municípios)

ESPORTECARTA DO LEITOR

Washington “Coração
Valente” dribla polêmica e
diz que Copa América será

segura no Brasil

(Caderno B)

O que cai com a
ascensão e

reeleição de
Bolsonaro
(Caderno B)
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Tendências inovadoras: conheça a Convergência Biodigital

Já faz um tempo que a pa-
lavra convergência tem feito
parte do nosso vocabulário
aqui na Bluefields. Assim
como a convergência entre
educação e serviços financei-
ros tem ficado cada vez mais
popular, a convergência
biodigital é um termo que tem
sido usado recentemente no
mercado e se refere a novos
hábitos ligados à saúde, que
geram desdobramentos no
setor alimentício, e
consequentemente, no
agronegócio.

O Brasil pode ter um futu-
ro brilhante no biodigital, uma
vez que aparecem cada vez
mais startups relacionadas à
essa convergência
(healthtechs, foodtechs e
agrotechs). Juntas, chegam a
cerca de 3 mil startups no
país, o que corresponde a
20% do total, segundo a As-
sociação Brasileira de
Startups (ABS). Para se ter
uma ideia, das investidas pela
Anjos do Brasil em 2020, um
terço delas são dos três se-
tores do biodigital.

Ao compreender mais as
iniciativas no biodigital, é pos-
sível perceber que o tempo
de maturação de uma inova-
ção biodigital pode ser supe-
rior ao de uma startup pura-
mente digital. Uma vez que
envolvem diretamente a saú-
de das pessoas em tratamen-
tos, ou até mesmo aplicação
de tecnologias IoT e inteligên-
cia artificial, agregados ao
conhecimento e
mapeamentos genéticos,

para a longevidade em seg-
mentos específicos como a
economia prateada (público
60+).

No mercado brasileiro
atualmente é possível perce-
ber algumas convergências
acontecendo: em alimentos e
agronegócio, por exemplo, a
BRF, uma das maiores em-
presas de alimentos do mun-
do, tem como meta que 10%
de suas receitas sejam pro-
venientes da inovação. No
Hub BRF, plataforma de ino-
vação aberta da empresa, o
manifesto diz “unidos, fare-
mos uma revolução do cam-
po à mesa”, claramente uma
das suas verticais está  rela-
cionada a startups do
agronegócio.

A Danone, multinacional
francesa de produtos alimen-
tícios, por meio do programa
de inovação Transforming
Labs, tem selecionado
startups no Brasil para gera-
ção de negócios, e uma das
verticais priorizadas é a de
healthtechs, com foco no re-
lacionamento de equipes mé-
dicas.

Outro exemplo é o Grupo
Jacto, reconhecido por sua
inovação no agronegócio, por
meio de iniciativas de tríplice-
hélice (governo + empresas
+ instituições de ensino), que
têm atuado junto a pesquisa-
dores especializados em
biotecnologia, com projetos
que desenvolvem bioinsumos,
visando a uma opção mais
saudável para o consumidor
final.

São muitas as possibilida-
des dentro da Convergência
Biodigital. É por isso que nós
aqui na Bluefields temos nos
especializado cada vez mais
nesse assunto, inclusive,   o
nosso   próximo   programa
de inovação aberta e acele-
ração de startups – Biodigital
Startups – será lançado com
esta temática. Longa vida às
inovações biodigitais brasilei-
ras.

*Paulo Humaitá, fundador
e CEO da Bluefields

Fundador e CEO da
Bluefields, com 11 programas
de ideação e aceleração rea-
lizados para cerca de 200
startups brasileiras de
tecnologia e impacto. O exe-
cutivo trabalhou como CFO
em algumas startups, tendo
papel chave na estruturação
do negócio e na captação de
investimento, inclusive na
HeroSpark – atualmente uma
das principais edtechs da
América Latina. Humaitá teve
passagem pela Novozymes,
líder global em biotecnologia,
onde atuou como Business
Finance Partner sendo braço
direito de diretores nas Amé-
ricas para as principais deci-
sões econômicas, e depois
como Business Developer
com objetivo de ajudar na
formação do mercado de
biocombustíveis na América
Latina. Paulo tem formação
em Economia pela UEL, es-
pecialização em estratégia na
PUC e Chicago Booth e é
mestre em Desenvolvimento
de Novos Negócios pelo

*Por Paulo Humaitá, Fundador e CEO da Bluefields

Mackenzie. “Na Bluefields,
aprendemos que empreender
é a ciência de acreditar no
que ainda não se vê, ao ino-
var a partir do propósito e
refletindo valores como inte-
gridade, amor e justiça”, afir-
ma o CEO.

Sobre a Bluefields
Desde 2016 a Bluefields

impulsiona startups ao ofere-
cer soluções para as diferen-
tes etapas da jornada: valida-
ção, aceleração de startups e
inovação corporativa, espe-
cialmente nos setores da Con-
vergência Biodigital
(agronegócio, saúde e ali-
mentos), Nanotecnologia e
Educação. Com mais de 150
startups aceleradas, possui
programas como o Sparks
para empreendedores
iniciantes, e o The Big Bam,
para startups mais sólidas que
buscam crescer no mercado.
Ao acelerar, a Bluefields
cumpre a missão de transfor-
mar vidas através do
empreendedorismo, porque
afinal, as startups de hoje são
as grandes corporações do
amanhã.

Saiba mais em: https://
www.bluefieldsdev.com/

Acompanhe a Bluefields
nas redes sociais:

Facebook - https://
w w w. f a c e b o o k . c o m /
bluefieldsdev/

Instagram - https://
w w w. i n s t a g ra m . co m /
bluefields_aceleradora/

LinkedIn - https://
www.linkedin.com/company/
bluefields-aceleradora/

YouTube - https://
www.youtube.com/channel/
UCboDJPDyBJQjb0p3V9SMuvg

Colaboradores
  Osanilde Oliveira, Cláudio Messias
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Grandes empresas dão exemplo de filantropia

O mundo atravessa uma
pandemia sem limite. O novo
coronavírus deixou muitos
brasileiros em situação de
vulnerabilidade, por conta da
economia que, com o fecha-
mento do comércio, trabalha-
dores ambulantes e de car-
teira assinada perderam seus
empregos. Como se sabe, a
desigualdade social mundial-
mente é imensa. Uns com tan-
tos e outros com nada e, sem
mesmo ter o que comer.

Uma atitude louvável, ou
atitudes louváveis vem de
grandes empresários que se
sensibilizaram com o momen-
to e doaram milhões para
amenizar a situação dos que
precisam. Num gesto de
amor, citaremos apenas o
grupo Magazine Luiza,
Bradesco, Santander e Itaú,
entre outros, deram uma de-
monstração de solidariedade.

Estes grupos, liberaram mi-
lhões para a compra da vaci-

na, filantropia e até hospitais
estão fazendo para aos bra-
sileiros serem atendidos na
pandemia. Pessoas assim,
sensatas, contribuem e muito
para diminuir a desigualdade
social.

Empresas assim têm lucros
exorbitantes e nunca precisa-
ram de fazer tantas doações
como agora. Um dos empre-
sários falou que o momento
pede isso. Disse que essa li-
beração de recursos não vai

fazer falta ao caixa da empre-
sa. Na verdade, estes empre-
endedores já vinham fazendo
o trabalho social, porém, não
desta dimensão que foi ago-
ra.

Parabéns, portanto, a todos
os empresários por esta
magnifica atitude. “É dando
que se recebe”, como diz a
oração de São Francisco de
Assis.

Edvaldo Nogueira governador
Todo politico partidário almeja o posto mais alto na políti-

ca. E melhor: todos eles querem governar o seu Estado. É
fato. É obvio. É um direito que todo cidadão tem de sempre
ambicionar algo a mais em sua profissão ou carreira, seja ela
qual for. E, para o prefeito de Aracaju, com três mandatos,
Edvaldo Nogueira (PDT), não é diferente.

Nogueira pavimenta o seu caminho rumo ao Governo de
Sergipe. Isto ninguém tem a menor dúvida. Os indícios apon-
tam para esta realidade. Se não vejamos: sempre está em
eventos junto ao governador Belivaldo Chagas, aqui e acolá
dá entrevistas e membros do grupo a quem Edvaldo faz parte
já disseram isso nas emissoras de rádio.

Outro fato observado por um político experiente é que
Edvaldo Nogueira não mexeu no seu secretariado. Todos
continuam desde a gestão passada. E o que tem a ver isso?
Tem sim, porque, no acordo, subtende-se que a vice de
Edvaldo, Katarina Feitosa, que vai assumir a Prefeitura com
a saída do prefeito para a candidatura, é quem vai montar sua
equipe e ela já está tomando ciência de tudo que acontece no
secretariado.

Divulgação

ELEIÇÕES

A politica é muito dinâmica
e muda muito rapidamente. E
surge uma pergunta: quem o
governador de Sergipe,
Belivaldo Chagas vai apoiar
para a sua sucessão, Edvaldo

Nogueira ou o senador Ro-
gério Carvalho (PT)? O ex-
presidente Luiz Inácio Lula
da Silva já lançou extra ofici-
al Rogério como candidato
ao Governo de Sergipe.

Senador Rogério Carvalho (PT)

SERÁ?

Se o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira não tiver o
apoio de Belivaldo Chagas, sairá candidato mesmo assim?
Bom, uma coisa é certa: um dos dois ganha o aval do gover-
nador. Se Belivaldo seguir Lula o nome é o senador Rogério
Carvalho. Tanto Edvaldo quanto Rogério ambicionam o Go-
verno. Mas, se um dos dois aceitar a vice-governadoria? Será?

E O POVO?

Este é soberano. Não adi-
anta fazer articulação em
cima sem ouvir em baixo. Aos
poucos, a população está se
acordando e tirando políticos
que não têm compromisso
com a Nação, seja Munici-
pal, Estadual e Federal. Não

existe mais um curral eleito-
ral perfeito, como há déca-
das. Cidadãos de bem estão
saindo as ruas para manifes-
tar a sua vontade. Então, a
decisão está nas mãos do
povo.

DELEGADA

A delegada Daniele Garcia
(Cidadania), pode ser
candidata a deputada  esta-
dual, ou até governadora. Ela
não confirma nada, mas, está
ciente dos votos que obteve
nas eleições passadas para a
Prefeitura de Aracaju.
“Daniele precisa se afastar do
senador Alessandro Vieira,
para poder ganhar a confian-
ça do povo. Ela já mostrou
que tem carisma e boas in-
tenções”, disse um ouvinte em
uma emissora de rádio. Tá
dado o recado.
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General vai bater continência para
miliciano e SD comandará quartel

Até o final do Governo Bolsonaro vamos ter generais
batendo continência para milicianos do Rio de Janeiro e
recebendo ordem unida da bandidagem carioca, das milícias
que têm o apoio da famílicia.
O que o general Eduardo Pazuello fez desmoralizou por
completo o Exército e com total apoio do capitão que foi
expulso, quando era tenente, porque queria explodir quarteis,
exigindo mais dinheiro em sua conta bancária. Ele voltou, com
uma ação na justiça, foi promovido a capitão e passado para a
reserva.
A partir daí começou a sua vida política, sempre no baixo clero
e fazendo movimentos terroristas, com viúvas, reformados das
forças armadas.
Conseguiu passar 28 anos na Câmara Federal e só apresentou
dois projetos.
Iniciou o processo da rachadinha, com recursos públicos,
obrigando comissionados a dividirem a grana, conforme já
apurou o Ministério Público e nada lhe acontece.
Colocou três filhos na política: vereador Carlos Bolsonaro (RJ),
deputado federal, Eduardo Bolsonaro (SP) e senador Flávio
Bolsonaro (RJ). Todos sendo denunciados por roubalheira e
nada acontece.
Assim que assumiu, com a bandeira de combate a corrupção,
acabou com o Coaf, para que não investigasse mais a
roubalheira de Flávio, destroçou o Ibama, para proteger os
desmatadores, incendiários da floresta, contrabandistas,
grileiros e garimpeiros ilegais.
Quer vender todo nosso patrimônio, já vendeu uma carteira
do Banco do Brasil que valia mais de 3 bilhões de reais e foi
comprada por míseros 300 mil.
Ele vetou os dois reais de aumento no salário mínimo e deu
para si um aumento de dez mil, que será muito mais e ficará
para o resto da vida, sempre crescendo.
O bom de tudo é que um batalhão de idiotas bate palmas para
este genocida, que levou sete meses para comprar vacina e
em dez minutos aceitou bancar a Copa América, apoiando um
assediador sexual presidente da CBF, Rogério Caboclo.
Não quis comprar vacina, mas importa cepas do vírus da Covid,
com a Copa América, para beneficiar Sílvio Santos, que é sogro
do Ministro das Comunicações, deputado federal Fábio Faria,
que só aparece no Rio Grande do Norte na eleição.
Os generais foram proibidos de comentar sobre a indisciplina
do Eduardo Pazuello, que logo foi nomeado para um cargo na
Presidência.
A partir de agora, qualquer soldado poderá se insubordinar,
porque o Pazuello disse que estava apenas passeando de moto
e não houve ato político, porque nem partido o presidente tem.
A sociedade brasileira espera que o Exército se recupere e
faça cumprir a disciplina ou teremos generais batendo
continência para milicianos no Rio de Janeiro e outros Estados.
Jair Messias Bolsonaro, um capitão reformado por
insubordinação, quando tenente, conseguiu desmoralizar por
completo o Exército Brasileiro de Duque de Caxias.
Os generais estão de joelhos diante do Hitler tupiniquim e nada
fazem.
É uma vergonha o que aconteceu e o general Mourão, que
garantiu que Pazuello seria punido, de repente, se calou. Cadê
a sua grandeza moral, meu general? Logo o senhor que tanto
fala nesta grandeza moral. Será que foi o aumento de mais de
dez mil no seu soldo, que o chefe lhe deu e que o senhor,
também, vai levar para o resto da vida.
Tivemos na CPI da Covid verdadeiros shows de médicas
genocidas e ainda bem que o senador Otto Alencar, PSD-BA,
teve a coragem de desmascar mais duas genocidas e
conseguiu fazer com que elas revelassem o tal do gabinete
paralelo que aconselha o Genocida Presidente, para que
coloque em prática uma política pública de saúde que leva o
país ao destroçamento.
Tivemos Guedes vendendo uma carteira do Banco do Brasil
por preço de banana, um coronel da era Pazuello no Ministério

da Saúde, fazendo um negócio de R$ 30 milhões, sem
licitação. O ministro Ricardo Salles, sendo denunciado pelos
Estados Unidos da América, por contrabando de madeira da
Amazônia.
Flávio Bolsonaro comprando mansão por seis milhões e
mobiliando ao preço de dois milhões de reais. O vereador
Carlos Bolsonaro, eleito no Rio, mas viajando todo o Brasil,
no comando do Gabinete do Ódio.
O Eduardo mandando o brasileiro enfiar a máscara no rabo.
E o próprio Jair chamando a todos de maricas, jacarés, idiotas,
vagabundos, canalhas e outras coisas mais e usando a prática
criminosa de falso médico, para receitar remédio que mata
piolho e lombriga, como eficientes, contra a Covid.
Médico, Otto Alencar desmascara Nise Yamaguchi: “não
sabe o que é vírus, brincou com a cara do povo brasileiro”
Durante depoimento da médica à CPI, o senador Otto Alencar
revelou que a médica conselheira de Bolsonaro não tem
apreço pela ciência: “A senhora apostou em uma droga que
podia dar certo ou não. E a ciência, por mais que a senhora
tenha curso, não admite isso: querer apostar no escuro”
(vídeos)
Conselheira de Jair Bolsonaro, a médica Nise Yamaguchi,
defensora do tratamento precoce e da imunidade de rebanho,
foi desmascarada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que
também é médico, durante seu depoimento à CPI da Covid.
Otto Alencar fez uma série de perguntas a Nise, como os
nomes dos pacientes que passaram por seus testes de
tratamento precoce contra a Covid e sobre seu conhecimento
a respeito do coronavírus. “A senhora se transformou em
infectologista de uma hora para outra, como muitos no Brasil”,
disse o parlamentar.
 “Me diga por favor a diferença entre um protozoário e um
vírus”, pedi Otto. Nise responde que o primeiro tem um
organismo celular e o vírus tem DNA ou RNA. “Não é isso.
Não é isso, não. A senhora não soube nem explicar o que é
um vírus”, rebateu o senador.
Otto Alencar perguntou em seguida sobre se a médica sabia
a qual família pertencia o coronavírus. Nise disse que sim e
começou a remexer papéis. “Pode buscar nos livros, que a
senhora tem aí porque a senhora não sabe. Não estudou. De
médico audiovisual esse plenário tá cansado. De gente que
viu e não leu, e não se aprofundou. Eu falo na condição de
quem tem lido tudo sobre essa matéria”, respondeu o senador.
Otto Alencar indagou ainda: “A senhora fez exames pré-
clínicos e clínicos para os pacientes nos quais usou
hidroxicloroquina?” Nise começou a responder: “A
hidroxicloroquina é usada há muitos anos...”. Otto: “Para
outra doença, minha senhora, para malária. A senhora está
errada. A senhora apostou em uma droga que podia dar certo
ou não. E a ciência, por mais que a senhora tenha curso, não
admite isso: querer apostar no escuro”.
O senador indagou também qual é o exame que tem que se
fazer para saber se o paciente tem imunidade celular ou não,
para saber se houve imunidade de rebanho e falou sobre
algumas de suas conclusões e orientações médicas:
 “A senhora não sabe a diferença entre protozoário e vírus.
Uma medicação para protozoário (caso da cloroquina,
desenvolvida para tratamento contra a Malária) nunca
poderia ser recomendada contra um vírus”.
 “A senhora brincou com o povo brasileiro ao falar em
imunidade de rebanho, em tratamento por cloroquina”, disse
ainda. “A senhora maculou a sua imagem tomando essa
iniciativa. Pode ter sido na tentativa de querer ajudar, mas
pode ter sido também para querer ser ministra da Saúde e
não conseguiu”, completou.
Este é o Brasil que temos e mostramos uma parte dela nesta
matéria do depoimento da Nise. Que Deus tenha piedade de
nós, porque ele parece que não é brasileiro, porque deixou
que o capeta mandasse seu filho maior, para matar milhões
de imbecis e pessoas conscientes, mas que nada podem fazer
contra o filho de Lúcifer

DIREITONA
O deputado estadual Rodrigo
Valadares (foto) quer que o
Governo do Estado peça ao
Exército que assuma o comando
da vacinação em Sergipe. Isto é
um precedente perigoso e
parece fazer parte do plano do
genocida presidente da
República de convencer à
população que o melhor é a
ditadura militar. Todo cuidado é
pouco.

MÉDICO
É louvável que o deputado
Talysson de Valmir (PL) peça
leitos de UTI para tratamento da
Convid 19 no Hospital Regional
de Itabaiana Dr. Pedro Garcia
Moreno Filho. O problema é
saber se o Estado dispõe de
médicos especializados,
principalmente intensivista.
Pedir não ofende e agrada aos
eleitores, mas é preciso explicar
que não é fácil contratar uma
equipe especializada. Não é só
fazer o leito e jogar lá o paciente.

LOURIVAL
Para evitar acidentes, inclusive
com vítimas fatais, a deputada
estadual Diná Almeida solicita
na indicação 220/2021 a
instalação de quebra-molas na
rodovia Lourival Batista, em
Lagarto. A ação tem como
objetivo a redução de acidentes
na localidade e a garantia da
segurança e bem-estar da
população.

VACINADOS
O deputado estadual Georgeo
Passos (Cidadania) solicita ao
Governo de Sergipe a inclusão
dos conselheiros tutelares em
exercício, no grupo prioritário da
próxima etapa de vacinação
contra a Covid-19, como medida
emergencial de prevenção à
transmissão e disseminação do
vírus. Já na segunda
propositura, o deputado pede a
inclusão dos agentes
socioeducativos da Fundação
Renascer.

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

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

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

GOVERNADORES
Vai ser briga de foice e martelo a
sucessão de Belivaldo Chagas.
O senador Rogério Carvalho
não deverá abrir mão de

disputar o pleito pelo PT e, de
repente, terá que enfrentar o ex-
aliado Edvaldo Nogueira, ainda
prefeito de Aracaju na legenda
brizolista O PDT poderá fazer
boas coligações, mas sem o PT.

O ex-prefeito de Barra dos
Coqueiros, Airton Martins, está
doidinho para tomar umas e
outras em Brasília, nos dias de
folga e de preferência na
companhia do barbudinho. Ele se
coloca à disposição dos amigos
para disputar uma das oito vagas
na Câmara Federal.
DESCUIDADA
Populações de diversos
municípios, principalmente na
capital, sergipanos não estão
nem ai para a gripezinha.
Esquecem que não existem vagas
em UTI nos hospitais e que se a
coisa sair do controle muita gente
morrerá pelas calçadas. Não se
pode culpar governador e
prefeitos, porque cada um é dono
do seu juízo. Quem dá bobeira,
leva chibata da Covid 19 e vai
para o beléléu

COVID 19  com foto
O médico e ex-deputado federal
e ex-senador Eduardo Amorim
(foto) foi derrubado pela Covid
19. Ele está na linha de frente,
salvando vidas, evitando que a
gripezinha do genocida Jair
Messias Bolsonaro leve mais um
para o pai capeta. Eduardo se
recupera. Graças a Deus.

DÚVIDA
Não se sabe se Eduardo Amorim
disputará mais um cargo político
nas eleições de 2022. Por
enquanto o que mais se fala é em
Edvaldo Nogueira e Rogério
Carvalho e começa a correr por
fora o economista Adelson Alves.

NO SERTÃO
De olho na reeleição, o advogado
Samuel Carvalho (Cidadania)
visita vários municípios, ouvindo
as queixas e reivindicações das
populações, principalmente os
mais pobres do sertão sergipano.

POÇO
O deputado estadual Dr. Samuel
Carvalho ouviu manifestantes do
povoado Sítios Novos,
município de Poço Redondo, que
exigem a construção de uma
lombada nas proximidades da
comunidade. Segundo uma
moradora, o local é muito
perigoso e várias pessoas,
incluindo seus familiares já
faleceram vitimas de acidente de
trânsito por falta de maior
sinalização
MORTES
Segundo moradores, o local é
muito perigoso e várias pessoas
já morreram. A falta de
sinalização impede que os
motoristas fiquem mais atentos

ADELSON
O policial civil, ex-vereador por
Aracaju, ex-deputado estadual e
ex-deputado federal Adelson
Barreto está de volta na telinha
da TV Atalaia. Não se sabe se
voltará à política, disputando
uma vaga para a Assembleia
Legislativa. Vamos esperar.
COMPROMISSO
Samuel Carvalho considera como
justa a manifestação e se
comprometeu a protocolar uma
indicação com o intuito de
solicitar do DER a construção da
ondulação transversal afim de
ver o problema desses
moradores resolvido.

QUASE
Acostumado no Brasil, onde o
presidente da República
desrespeita as mulheres e nada
acontece, o médico bolsonarista
Victor Sorrentino quase se
arrebenta no Egito, pensando
que lá pode esculhambar e tudo
bem. No jornal Extra, a empresária
e influenciadora digital Kamila
Monteiro, esposa do médico
brasileiro Victor Sorrentino -
preso no Egito acusado de

assediar uma vendedora no país
- afirmou que o marido “foi
imaturo e inconsequente”, mas
que “sem dúvidas voltará outro
homem”.

CUMPLICIDADE
Em publicação nos stories do
Instagram, a empreendedora
Kamila Monteiro disse que foi
julgada por perdoá-lo, o que não
significa que ela compactua com
a atitude do marido. Ela ainda
escreveu que acredita ter sido
“realmente uma lição de evolução
para ele”.
GOVERNADOR
O economista Adelson Alves de
Almeida (foto), dirigente máximo
do Partido Trabalhista Cristão,
em Sergipe, é um homem coragem
e de bons projetos. Ele se dispõe

a colocar seu nome à disposição
de Sergipe, para resolver, de
verdade, os problemas dos
sergipanos e demais residente
nesta região maravilhosa e tão
sofrida. Que Deus seja louvado.

MENDONÇA
Será de bom grado se o ex-
vereador, ex-deputado estadual
e ex-deputado federal Mendonça
Prado aceitar um convite do
economista Adelson Alves, para
se filiar ao PTC. Só Sergipe
ganhará com isso.

BANDIDÃO
Além das maracutaias, com
roubalheiras de bilhões de reais,
o futebol mostra o seu lado
mesquinho, escuso e
monstruoso, onde não há
respeito a ninguém. A denúncia
de uma secretária contra o
presidente da CBF, Rogério
Caboclo, mostra o quanto ela joga
feio e com golpes baixos. Está na
hora deste cara ser banido para
sempre do futebol e não por ter o
apoio de Bolsonaro, que ficará
mandando. A Confederação
Brasileira de Futebol não tem
moral para punir jogadores e
clubes. Você se masturba? Esta
pergunta foi só uma das

gracinhas de Caboclo para a sua
secretária.

BANDIDÕES

Segundo matéria no jornal O
Globo, “a CBF já teve um
presidente (José Maria Marin)
preso nos EUA e banido do
futebol. Teve outro (Marco Polo
Del Nero) denunciado por
corrupção e do mesmo modo
afastado do esporte pela Fifa. Foi
comandada também um cartola
(Ricardo Teixeira) forçado a
renunciar ao mandato em meio a
investigações de corrupção e,
como os outros dois, excluído do
mundo da bola. A partir de agora
tem um presidente às voltas com
um caso de assédio. Não é um
currículo invejável”.

DINÁ OU...
Será que o ex-prefeito de Tobias
Barreto, Diógenes Almeida, ficará
de molho ou vai tentar retornar
ao parlamento estadual, para
onde elegeu a esposa Diná
Almeida. É melhor tentar reeleger
Diná e disputar a sucessão de
Dilson de Agripino, que lhe tirou
a reeleição em 2020. Dilson
estava deputado e trocou o

parlamento pela dor de cabeça
de governar Tobias.

SEU VAVÁ

O que nos trará o grupo político
do ex-governador e ex-senador
Antônio Carlos Valadares. Dizem
por aí que o ex-deputado federal
Valadares Filho vai tentar sentar
na cadeira mais alta da política
estadual. Ou seja, tentará repetir
a façanha do pai e ser
governador. Quem viver verá.

VEXAME
A médica Pinheiro, a Capitã
Cloroquína, que, segundo dizem,
ajudou a matar milhares de
brasileiros, com o tal de
tratamento precoce, levou um
banho do senador médico Otto
Alenda (PSD-BA), na tal da CPI
da Covid. Inteligente, o baiano
colocou a menina no seu devido
lugar e pau mandado do
genocida Jair Messias
Bolsonaro e do seu animalzinho
de estimação general 3 estrelas,
que nunca brilharam, Eduardo
Pazuello. Mayra Pinheiro,
secretária de Gestão do Trabalho
e da Educação em Saúde, do
Ministério da Saúde.
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Empresários de pequenas e médias
empresas contam como lidam com o

caos nos negócios durante a pandemia

D
e acordo com a
última edição da
Pesquisa do

Sebrae (Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) sobre o Impacto
da pandemia do novo
Coronavírus nos Pequenos
Negócios, os empresários
sentem que a expectativa de
normalidade está cada vez
mais longe. Os dados
mostram que a maioria dos
e m p r e e n d e d o r e s
entrevistados se considera no
grupo da categoria “aflitos” -
tendo muitas dificuldades
para manter o negócio.

A Pesquisa também mostra
que houve interrupção do
ciclo de recuperação em
quase todos os segmentos.
Muitos empresários
recorrendo a empréstimos
bancários, que lideram como
a principal dívida das
empresas.

O cenário do caos nas
empresas parece estar
montado. A crise na saúde
impacta diretamente no
andamento dos negócios e os
empresários se sentem
temerosos diante do
desafiador quadro atual.

Mas as Pesquisas também
mostram um contraponto de
recuperação em alguns
setores da economia.
Segundo a última Pesquisa
“Pulso Empresa: Impacto da
Covid-19 nas empresas”,
divulgada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística), 28,6
% das empresas em
funcionamento reportaram
que a pandemia teve um
efeito positivo sobre os
negócios. E ainda, 32,2%
delas indicaram aumento das
vendas ou serviços
comercializados.

Cláudio Pantaleão faz parte
dessa porcentagem. Ele é

diretor da Dakasa Alimentos
- uma empresa de atacado de
frios. Ele comenta que
durante a pandemia o
consumo das pessoas em
casa começou a ser bem
maior. E diferente de muitos
segmentos, o faturamento da
empresa de Cláudio cresceu
em mais de 100 por cento:

“Para a nossa surpresa, a
oportunidade bateu à porta.
O crescimento chegou, mas
aí tivemos grandes
dificuldades em gerenciar
pessoas e medir o número de
entradas e de despesas.
Antigamente, eu pagava as
contas e o que sobrava estava
bom. Mas aí, precisamos
realmente de ajuda externa
para gerir todo esse
processo. Comecei a
enxergar que pra crescer era
preciso implantar ferramentas
que possam medir vários
setores dentro da empresa e
trazer mais resultados de
forma rápida e com mais
precisão. Agora, muita coisa
mudou: eu enxergo a crise
como uma oportunidade de
crescimento para a empresa.
E por incrível que pareça, até
2024 estamos com tudo
planejado.”

Os dados divulgados pela
Pesquisa do Sebrae também
mostram que 4 em cada 10
empresas inovaram durante a
crise. Muitas delas
precisaram contar com a
direção de especialistas em
gestão empresarial para
orientar os empresários a
saberem lidar com a situação
da crise causada pela
pandemia, e acabar com o
caos vivenciado nas
empresas. Marcelo Germano
é empresário, especialista em
gestão empresarial e
idealizador do método do
EAG (Empresa
Autogerenciável), ele é

responsável por ajudar a
recuperar muitos negócios
que estavam à beira do caos
em decorrência do cenário
desafiador que o país está
vivenciando:

“Estamos enfrentando uma
crise sem precedentes na
história. Um momento muito
crítico que exige atenção. No
final disso tudo vão existir dois
tipos de empresas: as que vão
morrer, deixar de existir, e as
que vão aproveitar as
oportunidades e crescer em
cima da concorrência. E o
que é preciso fazer? Focar no
que está no nosso controle e
encarar de frente essa
situação toda”, disse o
especialista.

Marcelo Germano ainda
comenta que os empresários
são os futuros líderes do país
e que, se a crise causada pela
pandemia é algo que não
controlamos, é necessário
trabalhar as competências do
negócio para se estabelecer
no mercado:

“Eu costumo dizer que o
dono da empresa é o
comandante dela, não
importa o que está
acontecendo ao redor. E a
reclamação por si só coloca
o gestor em estado de
escassez. Por isso que
situações drásticas exigem
medidas drásticas. É preciso
buscar caminhos que as
ferramentas em gestão
empresarial e métodos
difundidos no mercado
oferecem para que o
empresário tenha uma equipe
autogerenciável, para que ele
possa focar no que realmente
importa: na solução do
problema, através de um
trabalho duro, e não como em
um passo de mágicas, como
muitos vendem por aí. Ou
seja, se o empresário não
seguir os fundamentos, ele

pode, sim, quebrar. E esse,
infelizmente, não é apenas um
problema gerado pela crise,
mas também pela ineficiência
da gestão ao longo dos anos.
É preciso trabalhar com
Metas, Plano de Ação e
Execução. Assim como saber
gerir processos, indicadores
e trabalhar importantes
passos para minimizar os
problemas e sair mais forte da
crise, para que se possa
enxergar uma luz no fim do
túnel.”

Esse foi o caso de Sylvio
Bispo. Ele é CEO da Shamah
Mundi - Corretora e
Administradora de Seguros -
e conta que a empresa
sempre teve uma trajetória
ascendente, mas logo que
começou a pandemia
registrou uma queda de 20%
no faturamento:

“Com o início da pandemia,
a preocupação inicial foi com
a preservação do time e da
família, no âmbito da saúde,
mas também com o
faturamento descendente e a
sustentabilidade do negócio.
E após a constatação da
queda do faturamento,
ficamos deprimidos, com
receio de um cenário
“apocalíptico”. Cancelamos
contratações, revimos
contratos, negociamos com
fornecedores, enfim, agimos
rápido para implementar
correções e ajustes.
Começamos, assim, a
superar nossos objetivos,
mas ainda de forma não
totalmente estruturada, e
ainda com imprevisibilidade.”

Após orientação na gestão
da empresa para a busca de
implementação de
ferramentas nos processos do
negócio, Sylvio percebeu que
havia esperança de melhoria,
apesar de todo o cenário
vivenciado.

Divulgação

Empresários reunidos traçando estratégias para o momento da pandemia

O Poder emana do povo
Todo o Poder emana do povo, que exerce por meio de

representantes eleitos ou diretamente, na forma da Cons-
tituição da República Federativa do Brasil. Este é o con-
ceito de politica em nosso País. O mais, não passa de
politicagem ou tirar proveito da situação. O povo tem em
suas mãos a decisão de julgar, através das urnas e mani-
festar a sua vontade em cada pleito. No próximo ano é a
vez do cidadão exercer esta perpendicular, quando se dará
as eleições para deputados estaduais, federais, governa-
dores, senadores e presidente da República.

Há três anos, o povo se manifestava bem. Pela primeira
vez na história de pleitos presidenciais, um candidato ga-
nha as eleições sem marqueteiros e sem a participação de
doação de empresas. A população resolveu ir às ruas e
manifestar a sua vontade. Isso é democracia. Os acordos
foram feitos entre os políticos e o povo decidiu nas urnas,
quando elegeu o capitão reformado do Exército, Jair Mes-
sias Bolsonaro. Um marco histórico na vida dos brasilei-
ros. Através das redes sociais o capitão dava seu recado
e a população abraçou a sua proposta.

O que o cidadão brasileiro precisa entender, principal-
mente aqueles que não votaram em Jair Bolsonaro, é que
a maioria venceu nas urnas e, não adianta ter ódio e raiva
do presidente da República, porque ele não tem culpa, se
o povo o quis para presidir o Brasil. É certo que a militância
petista tenta desqualificar o Governo de Bolsonaro. É pa-
pel dela, porque é oposição e jamais vai elogiar Bolsonaro,
mesmo que o presidente faça uma boa ação.

A população brasileira é mais que partido político,
militância e aqueles que são pagos para falar mal de
Bolsonaro. Por isso que o povo é quem vai avaliar nas
urnas o Governo do Bolsonaro no próximo ano. Uma coi-
sa é certa: o povo acordou e quer o melhor para o Brasil,
tirando e retirando políticos que fazem dos seus mandatos
uma “guerra” partidária.  O Poder emana do povo e para
o povo.

CPI
O que deveria ser sério vira piada nas redes sociais. As-

sim é a Comissão de Inquérito Parlamentar (CPI), que
tem como relator o senador por Alagoas Renan Calheiros.
Seu nome como relator não tem sentido, já responde a
vários processos e, depois, a oposição tenta encontrar uma
medida para criminar o Governo de Bolsonaro.

GOVERNADORES

Governadores e prefeitos
estão temendo serem cha-
mados para depor na CPI.
Membros governistas pe-
dem a presença deles. Por
outro lado, a oposição ten-
ta barrar, principalmente o
relator Renan Calheiros,
porque seu filho Renan Fi-
lho é governador do Esta-
do de Alagoas.Renan Filho

BARRA

As perguntas feitas pelo relator da CPI, Renan Calheiros,
forçam o interrogado a falar mal do Governo Bolsonaro e
causa discussão entre os membros. Vira um palanque elei-
toral onde, situação e oposição discutem assuntos perti-
nentes as eleições do ano que vem.

MILITÂNCIA

O jornalista Habacuque
Villa Corte, escreveu na sua
coluna o seguinte:  “É pre-
ciso reforçar a importância
que a imprensa tem em todo
esse processo, quando de-
veria ajudar mais, insistir na
conscientizaçăo das pesso-
as, mas insiste em reforçar
uma discussăo política an-
tes da hora. Esse trabalho

năo foi feito durante o
“afrouxamento” das medi-
das restritivas e agora, vi-
vemos o risco iminente de
uma “terceira onda” e ain-
da mais letal da pandemia.
Esse, inclusive, é o papel
social da imprensa. O povo
precisa de mais informaçăo
e menos militância”…

SIMÃO DIAS

Circulou nas redes sociais este męs, que o governador
Belivaldo Chagas estava sem máscara circulando pelas ruas
de Simăo Dias, sua terra natal. E ainda, um grupo de pes-
soas que estava com ele também năo usava máscara.

CPI EM SERGIPE

O deputado estadual Iran
Barbosa (PT) votou a favor
de uma CPI para investigar
o Governo de Sergipe sobre
os gastos recebidos do Go-
verno Federal na primeira
onda do coronavírus. Isso
causou reboliço no Partido
dos Trabalhadores porque o
PT tem cargos no Governo
Belivaldo Chagas. Iran Barbosa
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