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Ciência descobre que existe
um ponto de Deus em cada

ser humano

Cientistas afirmam que, por trás do cérebro tem um Ponto de Deus

Raimundo Feitosa

E
mbora os
espiritualistas pouco
se importam com a

comprovação ou não da ci-
ência nos seus atos de fé, o
conhecimento de tais atos,
aos poucos estão sendo com-
provados cientificamente.
Agora, a ciência chega a di-
zer que o cérebro humano
tem uma parte de Deus den-
tro dele.

Um vídeo vem percorren-
do as redes sociais, dando
conta de mais uma descober-
ta da ciência fazendo sentido
de um Deus e que Ele está
dentro do ser humano, cria-

do, obviamente pela Divinda-
de.

- Os neurocientistas desco-
briram que, quando as pes-
soas unem as mãos ou se ajo-
elham ou então olham para
cima, numa demonstração de
reverência ao Criador, elas
ativam a parte detrás do
crâneo e aumentam a produ-
ção hormonal de gaba e de
ocitocina, que é do amor, e
do prazer – conta o vídeo.

O documentário diz que,
pela primeira vez na história
da ciência inteira, os cientis-
tas deram o nome científico
para esta área do crâneo de
o ponto de Deus no cérebro.
“Não tem nada a ver com

religião, mas sim com
espiritualidade. É a ciência
reconhecendo a existência da
fé e de uma força maior que
nos impulsiona”, explica o
vídeo.

Mensagem – Diante dessa
comprovação da ciência, o
documentário fala que, em
frente das dificuldades,
chacoalhes que a vida sem-
pre dar, Ele (Deus) está aí
dentro de você. “Quando
você olha para o alto, auto-
maticamente já ativou o pon-
to de Deus no seu cérebro.
Ninguém está sozinho, a cha-
ma divina dentro de nós exis-
te, é só acessar, com fé nas
orações diante deste conhe-
cimento”, finaliza o vídeo.

Cientistas brasileiros encontram fóssil de 280 milhões de anos

Muito presentes nos jardins
brasileiros e conhecidas como
sagu-de-jardim (Cycas
revoluta), as cicas são plan-
tas que a maior parte das pes-
soas sabe identificar pois já viu
alguma. No entanto, o que
poucos conhecem é a história
evolutiva desse grupo de plan-
tas, que ganhou mais um
antepassado recentemente. A
partir de um fóssil localizado
em Rio Claro, em São Paulo,
no que antes era o
supercontinente Gondwana, a
descoberta científ ica da
Iratinia australis foi publicada
recentemente na revista
Review of Paleobotany and
Palynology.

O fóssil encontrado pelos
pesquisadores é de uma plan-
ta cicadácea (ordem
Cycadales), linhagem que so-
breviveu a três das extinções
em massa que assolaram a
biodiversidade global ao lon-
go dos últimos 280 milhões de
anos, incluindo a dos
dinossauros. Apesar de terem
resistido, por exemplo, à
extinção do Permiano-
Triássico, há 250 milhões de
anos - a maior já registrada -,
e à do Cretáceo-Paleógeno, há
65 milhões de anos, as
cicadales nunca chegaram a
dominar o reino vegetal, uma
vez que não são capazes de
produzir flores e frutos (como
as angiospermas).

Elas se espalham, na verda-
de, por meio de sementes, pois
são gimnospermas. Mesmo
assim, descendentes da
Iratinia australis continuaram
evoluindo, servindo de prová-
vel alimento a dinossauros
herbívoros durante milhões de
anos e, atualmente, de orna-
mento para os jardins.

O fóssil de cicadácea iden-
tificado é um pequeno peda-
ço de madeira, com cerca de

12 cm de comprimento e 2,5
cm de diâmetro. Quando foi
descoberto, os paleobotânicos
descreveram-no como um
licopódio que, apesar de ser
próximo às samambaias, pos-
sui características externas
semelhantes às cicas e que
também era comum em
Gondwana naquele intervalo
de tempo. O estudante de dou-
torado Rafael Spiekermann,
que atualmente está no Mu-
seu de História Natural
Senckenberg, na Alemanha,
desenvolvendo sua tese sobre
licopódios, decidiu reavaliar o
material para sua pesquisa.
Suas análises apontaram que
o fóssil se tratava, na verda-
de, não de um licopódio, mas
de uma cicadácea - mudando
o que se conhece sobre a his-
tória evolutiva dessa planta.

Para o professor André

Jasper, pesquisador da Uni-
versidade do Vale do Taquari
- Univates, e um dos autores
do estudo, o achado é um
exemplo de que a ciência não
acontece de forma imediata e,
sim, demanda tempo e recur-
sos. Jasper orientou
Spiekermann quando ao lon-
go de toda a sua graduação
no Brasil, quando o pesquisa-
dor era estudante de Ciências
Biológicas na Univates.

“O fóssil possui uma anato-
mia totalmente diferente”, re-
velou Spiekermann ao The
New York Times recentemen-
te, onde a novidade foi notí-
cia. “Se você cortar uma
cicadácea hoje, verá que os
padrões anatômicos são se-
melhantes”, explica.

Jasper ainda revela que “o
material encontrado é o mais
antigo exemplar de madeira
fossilizada que preserva as
características anatômicas
das cicadáceas”.

Nove benefícios da alimentação
saudável e como fazer

Tatiana Zanin
Nutricionista

Divulgação

A
 alimentação saudá
vel e equilibrada,
rica em vitaminas e

minerais, acompanhada da
prática de atividade física re-
gular, pode trazer diversos
benefícios para a saúde,
como melhor controle do
peso, melhora no rendimen-
to do trabalho, aumento da
memória e da concentração,
fortalecimento do sistema
imunológico e prevenção de
doenças.

Assim, para garantir esses
benefícios, é importante que
a pessoa consuma bastante
água durante o dia, evite do-
ces e frituras, reduza o con-
sumo de bebidas alcoólicas
e equilibre a quantidade de
carboidratos, proteínas e gor-
duras ao longo do dia, po-
dendo ser interessante ter o
acompanhamento do
nutricionista para garantir que
todos as vitaminas e minerais
essenciais para ao bom fun-
cionamento do corpo estejam
sendo consumidos

9 benefícios da alimentação
saudável e como fazer

Assim, alguns dos princi-
pais benefícios da alimenta-
ção saudável são:

Garante mais energia para
realizar as atividades do dia
a dia e mais disposição para
praticar atividade física;

Previne doenças infeccio-
sas, já que uma a alimenta-
ção saudável e equilibrada é
capaz de promover a melho-
ra da função do sistema
imunológico, ajudando a pre-
venir e combater infecções
de forma mais eficaz;

Diminui o risco de doenças
crônicas, como doenças car-
díacas e diabetes, por exem-
plo, já que a alimentação rica
em vitaminas, minerais e fi-
bras podem ajudar a regular
os níveis de colesterol e de
açúcar no sangue, prevenin-

Alimentação deliciosa

do doenças;
Promove o crescimento e a

renovação dos tecidos, prin-
cipalmente dos ossos, da pele
e dos músculos, e, por isso,
tem papel essencial no desen-
volvimento da criança e no
processo de ganho de massa
muscular e emagrecimento;

Melhora o rendimento e a
concentração, pois favorece
o bom funcionamento da me-
mória e de todo o sistema
nervoso;

Dá mais disposição, pois
ajuda a melhorar o funciona-
mento do metabolismo, além
de estar diretamente relacio-
nada com a energia fornecida
ao organismo pelos alimen-
tos;

Regula a produção de
hormônios, atuando na pre-
venção de doenças relacio-
nadas com a tireoide e fertili-
dade, por exemplo;

Ajuda a prevenir o envelhe-
cimento precoce, isso porque
uma alimentação rica em
antioxidantes ajuda a comba-
ter os radicais livres no orga-
nismo, contribuindo para o
melhor aspecto da pele e
atrasando o aparecimento
dos sinais de envelhecimen-
to;

Melhora a qualidade do
sono, já que alguns alimentos
aumentam a produção de
melatonina, o que influencia
diretamente na qualidade do
sono.

Para obter maiores benefí-
cios, além da alimentação
também é importante praticar
regularmente atividade física,
pois o exercício contribui
para o ganho de massa mus-
cular e perda de gordura,
além de aumentar a disposi-
ção. Além disso, é importan-
te que a pessoa seja acom-
panhada por um nutricionista
para que seja possível ser
indicada uma alimentação

adequada para a idade, esti-
lo de vida e histórico de saú-
de, e, assim, garantir os be-
nefícios de uma alimentação
saudável.

9 benefícios da alimentação
saudável e como fazer

Como ter uma alimentação
saudável

Para ter uma alimentação
saudável e garantir os bene-
fícios, é importante tomar al-
gumas atitudes simples, como
por exemplo:

Beber pelo menos 2 litros
de água por dia;

Ter uma alimentação varia-
da, alternando as frutas e le-
gumes que são consumidos
diariamente, e variando entre
carne, frango e peixe como
principais fontes de proteínas;

Comer pelo menos 2 uni-
dades de fruta por dia;

Consumir legumes e verdu-
ras no almoço e no jantar;

Incluir proteínas como
queijos e ovos no café da
manhã e no lanche da tarde;

Reduzir o consumo de sal,
preferindo usar temperos na-
turais como alho, cebola, pi-
menta, manjericão e salsa, e
evitando o uso de temperos
em cubo industrializados;

Preferir alimentos integrais,
como pão e macarrão inte-
grais, pois são ricos em fibras,
vitaminas e minerais;

Evitar o consumo de ali-
mentos ricos em açúcar e
gordura;

Evitar o consumo de car-
nes processadas, como sal-
sicha, linguiça, presunto,
bacon, peito de peru e
salame.

Além disso, é importante
preferir alimentos naturais e
pouco processados, pois pos-
suem uma quantidade maior
e melhor de nutrientes do que
os alimentos processados.
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OSANILDE OLIVEIRA CLASSIFICADOS
Giro Total Lanches MANGABEIRAS RESTAURANTE

Av. Edézio Vieira de Melo, 1240

TEL: 3021-5768

MALU – Centro de Beleza

Rua Dom Bosco,  255 - Cirurgia

Tel: (79) 99972-3502

BARBARIDADE
BAR E LANCHONETE

RU RAFAEL AGUIAR, 406

MERCEARIA
BOAS COMPRAS

R. Maruim 1150- B. Cirurgia

Este espaço é seu

DIVULGUE

MALU- Centro de Beleza

Rua São Cristóvão, 1690 – B. Getúlio Vargas –Aracaju-SE
MOTORISTA DE APP E TÁXI  TEM 20% DE DESCONTO

Pandemia altera decisões de Direito de Família
 À primeira vista, parece

distante a relação entre Direito
de Família e a pandemia do novo
coronavírus. No entanto, nas
varas de Família e escritórios de
advocacia estão movimentados
com demandas sobre pensão ali-
mentícia, guarda compartilhada,
divórcios.

No segundo semestre do ano
passado, os cartórios brasileiros
registraram recorde no número
de divórcios, com 43,8 mil pro-
cessos, segundo dados do
Colégio Notarial do Brasil —
Conselho Federal (CNB/CF). O
número foi 15% maior em relação
ao mesmo período de 2019.

 Esse e outros temas foram

Passeio em família

Escolher destinos mais cal-
mos, ao ar livre e com muito
espaço, é sempre uma boa
opçăo para o lazer em famí-
lia! E foi assim o último do-
mingo (30) do defensor pú-
blico Eric Martins e da estilista
de moda Marcela Lins.
Acompanho dos filhos, os

gęmeos Túlio e Lorenzo, o
casal visitou o Parque dos
Falcőes, localizado na Serra
de Itabaiana, agreste Sergipe.
Durante o passeio, a família
conheceu as espécies de pás-
saros silvestres do local, tirou
fotos e relaxou. Foram mo-
mentos incríveis!

Gil do Brasiiiil

O Boticįrio acaba de assinar uma parceria que traduz os va-
lores da marca e a forēa da comunicaēćo regional, uma de
suas maiores fortalezas. O economista Gilberto Nogueira Junior
assume neste mźs um novo desafio em sua carreira: ele é o
novo parceiro para as comunicaēões da marca. Depois de con-
quistar o Brasil com seu alto astral, carisma e sensibilidade no
reality show mais famoso do paķs, Gil do Vigor vai agregar na
construēćo de mensagens e execuēćo de campanhas publicitį-
rias de beleza. A conexćo com o jeito de ser e fazer da compa-
nhia foi o fator decisivo para que a celebridade topasse a pro-
posta. Além dos compromissos com Diversidade, Equidade e
Inclusćo expressos nas comunicaēões, iniciativas e produtos, a
empresa lidera grupos de afinidade em cinco dimensões
priorizadas (gźnero, raēa e etnia, geraēões, pessoas com defi-
ciźncia e LGBTQI+) em que seus 12 mil colaboradores atuam.
Com contrato inicial de um ano, Gil chega para estrelar cam-
panhas de comunicaēćo e aēões especiais, com grande foco
na regićo Nordeste.

Encontro dos bons

O cantor, compositor e
a c o r d e o n i s t a
sergipano, Mestrinho, filho
do sanfoneiro Erivaldo de
Carira, encontrou a
paraibana Juliette, ganhado-
ra do BBB21 no final de se-
mana durante ensaio da Live
Junina do cantor Gilberto Gil,

que será transmitida, no dia 13
de junho, pela Globoplay, aber-
to para năo assinantes, a par-
tir das 18h, com transmissăo
simultânea pela Multishow.
Em suas redes sociais, o ar-
tista sergipano registrou o en-
contro e falou da alegria em
conhecer a ex BBB.

Gil do Brasiiiil

Inaugurada

Acaba de aportar na capital
sergipana ŕ Clínica Jorge Valente.
Comandada pelo ginecologista
Jorge Valente e seus sócios
Luciana Valente, Monaliza
Soares e Luciano Araújo, o
espaço foi inaugurado no dia 7
de junho, no Centro Médico
Jardins. Especialista em medicina
integrativa, longevidade e em
implantes hormonais, Dr. Jorge
acumula mais de 20 anos de
experięncia, um incansável e
dedicado pesquisador da saúde
humana, responsável pela saúde
e boa forma de homens e
mulheres ao redor do país. Para
agendamento, o número da
central de atendimento é o (71)
98143-8871.

Prêmio nacional
A biomédica esteta

sergipana Rafaella Nascimen-
to acaba de receber o Pręmio
“Top Of Mind Qualidade Bra-
sil” na categoria Estética
Avançada. Oferecido pelo
Instituto Nacional de Pesqui-
sa e Qualidade - INPEQ, o
certificado Top Of Mind e o
pręmio săo fundamentados
com base em pesquisas de
satisfaçăo de clientes e pre-

zando sempre pela relevância,
excelęncia e compromisso no
atendimento. Rafaella é for-
mada em biomedicina com
atuaçăo e especializaçăo
como patologista clínica e
biomédica esteta, pós-gradu-
ada em saúde e estética avan-
çada, especialista em trata-
mentos injetáveis e possui di-
versos certificados nacionais
na área de harmonizaçăo cor-
poral. Rafaella Nascimento

Tradição junina

Durante o męs de junho, o RioMar Shopping recebe réplica do Mercado Central de Aracaju e se
transforma em um charmoso arraial para as famílias curtirem as emoçőes do ciclo junino, com muita
nostalgia e resgate de lembranças. Afinal, ainda năo é possível reunir os amigos em volta da fogueira para
dançar e se deliciar com as comidas típicas desta época do ano. Com o tema ‘Săo Joăo, Sempre mais
Tradiçăo’, o evento busca proporcionar uma celebraçăo segura para todos. A programaçăo teve início no
dia 1ş de junho e segue até 30 de junho, apresentando um ambiente lúdico, com direito a réplica do
Monumento do Relógio e repleto de atraçőes alusivas ŕs festividades dos santos juninos: Santo Antô-
nio, Săo Joăo e Săo Pedro. Exaltando os talentos da terra, mostra de artesanato e barraquinhas com
comidas típicas. E como junho é o męs dos namorados, o RioMar Shopping brinda os casais com o
‘Cantinho dos Apaixonados’. O acesso é gratuito!

Ações coloridas
Para marcar o Dia Internacio-

nal do Orgulho LGBT, celebra-
do no dia 28 de junho, a TIM
promove uma série de iniciati-
vas voltadas para diversidade e
inclusão. Estão previstas inicia-

tivas como ações educativas
para colaboradores e sociedade
e um programa interno de indica-
ção de pessoas LGBTI+ para va-
gas na empresa. As cores da ban-
deira LGBTI+ estarão na

logomarca da operadora em di-
versos canais e nas lojas TIM,
colorindo painéis digitais, cor-
dões dos crachás da equipe de
vendas e as sacolas entregues
aos clientes

Havan

A capital sergipana vai receber a primeira mega loja da rede Havan. A unidade será inaugurada no dia 17
de junho, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 7840, em frente ao Hospital de Urgências Governador
João Alves Filho. A ‘Estátua da Liberdade’, símbolo da Havan, já foi instalada em frente à loja. O espaço
foi erguido em um terreno de aproximadamente 25 mil m², com projeto do arquiteto Paulo Gervasi. A loja
terá mais de 1000 vagas de estacionamento e praça de alimentação. A Havan é comandada pelo empresá-
rio Luciano Hang e tem unidades em quase 20 estados do país, incluindo a Bahia, com lojas em Barreiras
e Vitória da Conquista. Maior grupo de lojas de departamento do Brasil, a Havan comercializa artigos
nacionais e importados no atacado e no varejo, com uma oferta de mais de 100 mil produtos à disposição
dos clientes.

Mangabeiras Restaurante

abordados no evento ‘Manhã da
Família da Cidadania’, realizado
pelo curso de Direito de Itabaiana
da Universidade Tiradentes,
mostrou o impacto do atual
momento pandêmico no Direito.

 Transmitido pelo youtube da
Unit, o evento reuniu alunos,
egressos, docentes e público ex-
terno e contou, também, com
programação sobre Psicologia
Positiva, ansiedade pós-covid.

 As professoras do curso de
Direito Rita de Cássia Barros de
Menezes e Raissa Nacer falaram
sobre esses impactos, a exemplo
da revisional de pensão alimen-
tícia, já que muitas pessoas
tiveram redução ou perda de ren-

da com crise econômica
provocada pela pandemia.

 “A pandemia afetou também o
Direito, em especial o Direito de
Família. Seja em um pedido de
revisão de pensão alimentícia ou
de ação de pensão, seja guarda
compartilhada. Nossa cidade tem
como base econômica o comér-
cio e muitas pessoas perderam o
emprego, ocasionando esse tipo
de ação. Também tivemos muitas
discussões sobre guarda compar-
tilhada neste momento porque o
isolamento é necessário, tem que
ser observado o melhor para a
criança e para o adolescente”, in-

formou a professora Raissa Nacer.

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

VIDRAÇARIA  CRISTALINA

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

Açougue, Minimercado e Hortifruti

Suspensão, Embreagem, Revisão,
Troca de Correias, Direção/ Câmbio

Serviços Rápidos de
Mecânica de Autos

Serviços de Mecânica em
Geral

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

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

PROMOÇÃO:
ESCAPAMENTO COM
 15% DE DESCONTO

À VISTA
4 VEZES NOS CARTÕES:

HIPER CARD
BANESE
MASTER

CIELO
VISA

AMERICAN

Av. Sen. Júlio César Leite, 1440 - Sala 9 e 10 -
Aeroporto, Aracaju - SE, 49037-580

Horário:
Aberto · Fecha à(s) 18:00
Telefone: (79) 3214-5656
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Suzy Guimarães

Atendimento em clínica-escola
odontológica agrada a sergipano

Os procedimentos da UNINASSAU atraem usuários da capital e grande Aracaju

A
 Clínica-escola de
Odontologia da
UNINASSAU –

Centro Universitário Maurí-
cio de Nassau Aracaju tem
atendido semanalmente
usuários de toda a capital e
grande Aracaju. A procura foi
grande nas primeiras sema-
nas, principalmente para a re-
alização de restaurações, tra-
tamentos de gengivas e canal.
Os usuários têm demonstra-
do satisfação nos procedi-
mentos realizados.

O coordenador do curso
de Odontologia da
UNINASSAU, Murilo Oli-
veira, destaca que, para ser
atendido pela assistência aca-
dêmica monitorada, o paci-
ente deve apresentar docu-
mentos originais e possuir
endereço fixo. Além disso, é
necessário passar por uma
avaliação. “A clínica-escola
tem como objetivo principal
levar aprendizado aos alunos
por meio da prática, além de
desenvolver seu papel social

DIVULGAÇÃO

A procura foi grande nas primeiras semanas

junto a sociedade, oferecen-
do um tratamento seguro e de
qualidade”, ressalta Murilo.

Entre os procedimentos
oferecidos na clínica-escola
estão tratamento preventivo,
limpeza, cirurgias e, ainda,
prótese dentária para pacien-

tes adultos e crianças.
“Estamos atendendo às se-
gundas, terças e quintas-fei-
ras, nos horários da manhã e
noite. Os interessados devem
entrar em contato pelo núme-
ro (79) 3226-7650 para re-
alizar o agendamento”,

complementa o professor.
A Clínica-escola de Odon-

tologia da UNINASSAU
funciona na Associação Bra-
sileira de Odontologia, loca-
lizada na Rua Manoel
Andrade, 2765, Bairro Co-
roa do Meio, Zona-Sul de
Aracaju.

Universidade está na semifinal do Júri Digital Simulado
Disputa nacional é organizada pelo grupo Ser Educacional e conta com a participação de mais de 20 instituições

A UNINASSAU - Centro
Universitário Maurício de
Nassau Aracaju foi classifica-
da para a semifinal do Desa-
fio Digital Júri Simulado, pro-
movido pelo grupo Ser Edu-
cacional. A nova etapa da dis-
puta acontece de 9 a 12 de
junho de 2021.

O objetivo do projeto é
aproximar a relação entre te-
oria e prática e possibilitar ao
profissional de Direito em for-
mação o contato com os ca-
sos ocorridos na vida real.
“Queremos cultivar o salutar
espírito do embate jurídico e
desenvolver o exercício do
contraditório, indispensável
ao profissional do Direito e
proporcionar ao discente o
envolvimento em simulada si-
tuação da prática forense cri-
minal, objetivando pondera-
da proximidade com o futuro
mercado de trabalho”, expli-
cou a coordenadora do cur-
so de Direito da
UNINASSAU Aracaju,
Sandra Ferro.

A docente também explica

UNINASSAU classificada para a semifinal
explica que o campeonato
acontece com a  simulação de
um tribunal judiciário, em que,
divididos em grupos (dois
grupos de debatedores e um
júri popular), os alunos deba-
tem sobre um processo real
até chegar a um veredicto.
“Aqui em Aracaju, eles estão
muito empenhados em fazer
boas apresentações. Além de
ser um momento de grande
estímulo, tem sido muito im-

portante para o aprendizado
dos discentes”, disse a pro-
fessora.

Sobre o desempenho dos
alunos, Sandra ressaltou que
já é possível pensar em uma
possível final. “Chegamos até
aqui e, se passarmos da se-
mifinal, poderemos ir até onde
todos desejam: a grande fi-
nal. A hora é de praticar, es-
tudar e desenvolver as habi-
lidades e o talento que já exis-

te em cada um dos futuros
advogados”, concluiu a coor-
denadora.

Realização
Para os alunos a participa-

ção tem sido uma experiên-
cia diferente e que eles con-
sideram realizadora, mesmo
para quem já faz estágio.
“Participar do Desafio do Júri
Simulado tem sido uma ex-
periência realizadora. Embo-
ra eu já faça estágio, o júri
proporciona uma vivencia
completamente diferente e
tem me ajudado a ter certeza
da área que irei seguir e o
caminho que pretendo trilhar
como advogada criminalista.
Descobri uma oratória que
não imaginava ter, assim como
a segurança que vem sendo
construída. Acredito que é
uma experiência ótima para
todo estudante em Direito. É
uma prévia da prática, é
instigante e emocionante”, fi-
naliza a aluna Isabela
Meireles, do 5º período de
Direito da UNINASSAU
Aracaju.

Segmento de alimentação continua sendo vantajoso
Mesmo em cenário adver-

so, redes de franquias conti-
nuam expandindo. Foi o que
apontou o Balanço do 1º Tri-
mestre de 2021, divulgado
pela ABF - Associação Bra-
sileira de Franchising. De
acordo com a entidade, fo-
ram abertas 3,3% mais uni-
dades - contra 2,3% compa-
rado ao mesmo período de
2020. O empreendedorismo
tem sido visto como uma sa-
ída para o desemprego cau-
sado pela pandemia do
coronavírus, o que tem leva-
do muitas pessoas a busca-
rem redes de franquias con-
solidadas no mercado para
empreender e conquistar um

retorno mais interessante.
O interesse desses novos

empreendedores dispostos a
abrir o próprio negócio, mos-
tra que dobrou o número de
jovens - entre 18 e 24 anos -
saltando de 10,2% para
21,3%, entre janeiro de 2019
a março de 2020, e deste
mesmo mês e ano a maio de
2021. Outro fator importan-
te, foi o aumento de 16% no
número de pessoas interessa-
das em investir em franquias
com investimento entre R$
100 e R$ 200 mil, não mais
se limitando apenas aos mo-
delos chamados de
microfranquias.

Abrir uma franquia, mesmo

em tempos de crise econô-
mica, ainda é um investimen-
to vantajoso quando compa-
rado a começar um negócio
do zero. Os motivos do su-
cesso do segmento estão em
poder aproveitar a força do
nome da marca, receber
todo o know-how e suporte
da franqueadora, escolher um
modelo de negócio que já foi
testado no mercado e saber,
na prática, qual opção melhor
se adequa ao perfil de cada
empreendedor.

O segmento de alimentação
continua atraindo novos em-
preendedores, como a rede
Casa de Bolos, pioneira no
segmento de bolos caseiros,

que abriu só neste primeiro
trimestre 14 novas lojas, em
diferentes estados do país.
Enquanto a Pizza Prime, mai-
or franquia de pizzarias 100%
brasileira, registrou a abertu-
ra de 11 lojas. Com três no-
vas lojas, a Chocolateria Bra-
sileira conseguiu entrar em
novas regiões, como Sul e
Nordeste do Brasil, além do
interior de São Paulo.

Já o Espetto Carioca e
Bendito, de bares e restau-
rantes e de brownies, cookies
e cafés, respectivamente e
que pertencem ao mesmo
grupo, criaram uma nova
modalidade de negócio, o
quiosque, para acelerar o rit-
mo de expansão.

Contribuinte que não declarou o
Imposto de Renda pode procurar
um profissional da contabilidade

A
 declaração do im
posto de renda para
pessoas físicas ter-

minou no último dia de maio
deste ano, mês passado de
2021 - ano base 2020. Mi-
lhares de brasileiros declara-
ram suas rendas e a Receita
arrecadou dentro do prazo
previsto, sem nenhuma alte-
ração. Agora, para quem tem
a receber, o órgão federal já
disponibilizou os lotes e, den-
tro do esperado todos vão
receber regularmente. Por
outro lado, quem ainda não
declarou deve procurar um
profissional de contabilidade
para prestar contas e pagar
multa pelo atraso.

O diretor-presidente da
J&A Assessoria Contábil,
Josevaldo Mota, orienta aos
contribuintes em atraso que
vão até um profissional de
contabilidade, registrado no
Conselho Regional de Con-
tabilidade (CRC) e faça sua

declaração o mais rápido
possível, por conta da multa
que a cada mês aumenta de
acordo com a renda do con-
tribuinte.

Josevaldo explicou que a
multa mínima é de R$ 165,74
(Cento e Sessenta e Cinco
Reais e Setenta e Quatro
Centavo), porém, pode ser
de 1% até 20%. “Se for
aquelas pessoas que
possuem uma renda razoável
que ultrapasse o valor de 1%,
a cada mês a multa aumenta.
Portanto, junte a documenta-
ção e procure um profissio-
nal de contabilidade e faça,
com segurança a sua decla-
ração”.

A não declaração do im-
posto de renda, o CPF pode
ficar pendente de regulariza-
ção e impedido de abrir con-
ta e movimentar financeira-
mente. Não pode tirar pas-
saporte nem prestar concur-
sos público.

DIVULGAÇÃO

Josevaldo Mota

Vendas no varejo devem
crescer 2% entre maio e

julho, projeta Ibevar
O varejo passa por um

momento extremamente de-
safiador. As vendas apresen-
taram a famosa “recuperação
em V”. Agora, a curva se
parece com o símbolo de raiz
quadrada, com as vendas es-
tagnadas no mesmo patamar
desde dezembro do ano pas-
sado.

O IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística)
divulga os números oficiais do
desempenho do varejo. O
último levantamento divulga-
do foi o de março deste ano,
quando as vendas do varejo
caíram 0,6% em relação ao
mês anterior. Mais cedo, em
fevereiro, as vendas subiram
0,6% na comparação com
janeiro. Ou seja, o comércio
está praticamente no zero a
zero nos últimos meses.

Porém, uma projeção do
Ibevar (Instituto Brasileiro de
Executivos de Varejo e Mer-
cado de Consumo) mostra
que o varejo deve começar
uma curva ascendente. Um
levantamento enviado com
exclusividade para o CNN
Brasil Business mostra que o
varejo deve crescer 0,93%
em maio na comparação com
as vendas de abril e 2% en-

tre maio e julho. A estimativa
cabe para o varejo restrito,
que desconsidera veículos,
autopeças e materiais de
construção.

Tecido, Vestuário e Calça-
dos também devem apresen-
tar alta de 1,61% e continuar
o rali em junho e julho, quan-
do é esperado que o segmen-
to cresça 1,15% e 0,82%,
respectivamente.

Para o varejo restrito, em
geral, a tendência é de alta até
o início do segundo semes-
tre. Em junho, o Ibevar pro-
jeta alta de 0,77% nas ven-
das ante maio. Em julho, a
expectativa é de crescimento
de 0,34%.

Claudio Felisoni de Ange-
lo, presidente do Ibevar, afir-
ma que o varejo seguirá cres-
cendo no segundo semestre.
“Acreditamos em uma reto-
mada gradual do varejo, a
menos que algo muito inusi-
tado aconteça. Com a vaci-
nação avançando, mesmo
que em ritmo menor que o
desejado, a confiança do
consumidor e do varejista
será retomada”, afirma.

O crescimento do varejo se
dará pela base de compara-
ção fraca depois de um 2020
difícil.
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Os impactos da pirataria de livros
no mercado editorial brasileiro

Book Advisor explica como ampliar o combate a essa prática criminosa

De acordo com pesquisada
‘Fato & Versão’ - plataforma
compartilhada de conteúdo
jornalístico - nas redes sociais,
que contou com 207 respostas,
81,1% dos leitores responderam
que pirateiam ou já piratearam
livros por não terem dinheiro
para comprá-los.

Para Eduardo Villela, book
advisor e profissional com mais
de 16 anos de experiência no
mercado editorial, “a raiz do
problema não é o preço do livro,
mas sim que ele ainda não é
considerado um bem de primei-
ra necessidade por boa parte da
população brasileira. Ele ainda
é visto como um produto aces-
sório, não é percebido por muitas
famílias como prioritário para a
formação educacional e cultural
de seus membros”.

A expressão ‘pirataria’ signi-
fica cópia ou distribuição não
autorizada de um livro na ínte-
gra ou em partes e, no Brasil, as
obras literárias são protegidas
pela Lei 9.610/98, que dispõe
sobre os direitos autorais e sua
violação está expressa no artigo
184 do Código Penal, sendo
passível de punição. A popula-
ção que consome ou distribui os
livros de maneira criminosa
esquece que os autores levam
muitos anos estudando e
adquirindo experiência para es-
tarem preparados para escreve-
rem seus livros. Além disso,
passam meses ou até alguns
anos redigindo-os. É um investi-
mento enorme de tempo, esfor-
ço, energia e dinheiro que é
completamente desrespeitado
por quem recorre à pirataria.

“A pirataria existe e é crime!
É um roubo como qualquer ou-
tro. Quando se faz o download
de um livro em um site irregular,
a pessoa está roubando um con-
teúdo, desvalorizando e desres-
peitando o trabalho do autor,
além de prejudicar toda uma ca-
deia de profissionais que traba-
lham nas livrarias, editoras e grá-
ficas. Outro problema sério da
pirataria é que ela acaba
reduzindo o número de novos
livros lançados: se os milhares e
milhares de downloads ilegais
não ocorressem, as vendas de
livros seriam maiores e as edi-
toras teriam condições de am-
pliar a oferta de novos títulos no
mercado. Todo mundo perde e
isso é lamentável, pois são mui-
tos leitores que deixam de ter
acesso a novos conteúdos, em-
pregos são perdidos e colocados
em risco.”, enfatiza o book
advisor.

O que pode ser feito para
coibir essa reprodução de con-
teúdo ilegal?

A Associação Brasileira de
Direitos Reprográficos(ABDR)
é uma entidade focada em com-
bater a pirataria de livros. O
próprio autor ou editora e até
mesmo o leitor que respeita as

leis pode denunciar. “Hoje,
as editoras têm um controle
muito mais preciso para
reprimir a reprodução de
conteúdo ilegal em relação
ao passado, mas é preciso
que a sociedade civil se
engaje nessa luta para coi-
bir essa prática. Todos nós
precisamos estar conscien-
tes e conscientizar nossos
familiares e amigos”, com-
pleta Eduardo Villela.

Cabem aos espaços lite-
rários, como bibliotecas
públicas e privadas, livrari-
as e eventos como as feiras
de livros, assim como as
entidades representativas de
editores, livreiros e gráficas
atuarem de forma conjunta
com campanhas de
conscientização em suas re-
des sociais.

Eduardo acredita que “de-
veria existir um fundo de
combate à pirataria forma-
do com recursos de todas as
instituições que compõem o
mercado editorial. Há
também ações de baixo
investimento que podem
trazer bom engajamento e
resultados positivos, como a
produção de vídeos
educativos para serem pu-
blicados em seus canais de
redes sociais. As próprias
editoras devem também in-
centivar seus autores a fa-
zerem o mesmo, postando
conteúdo a respeito em seus
canais.”

Outro caminho seria co-

locar em uma página inteira,
dentro do próprio livro, uma
explicação didática sobre os
danos causados pela
reprodução ilegal do conteú-
do, o que fazer para realizar
uma denúncia, assim como
trazer informações
resumidas e acessíveis sobre
os dispositivos legais.

Eduardo Villela finaliza di-
zendo que “a tecnologia de
segurança está se aprimo-
rando a cada lançamento e
a vigilância das editoras é
cada vez maior. Além disso,
o caminho para fazer a
denúncia e receber uma
ação também avançou: a
ABDR tem feito um bom
trabalho para combater a
pirataria. Porém, enfatizo
que, para conseguirmos ven-
cer essa batalha contra a
pirataria, é preciso uma
atuação conjunta de toda a
cadeia do livro e uma parti-
cipação ativa de autores e
leitores.”

Eduardo Villela é Book
Advisor. Assessora pessoas,
famílias e empresas na
escrita e publicação de seus
livros. Trabalha com escrita
e publicação de livros desde
2004. Já lançou mais de
600livros de variados temas,
entre eles comportamento e
psicologia, gestão, negócios,
universitários, técnicos,
ciências humanas, interesse
geral, biografias/autobiogra-
fias, livros de famílias e
ficção infantojuvenil e adulta.

OMS aprova uso emergencial da CoronaVac
No dia primeiro de junho, a

Organização Mundial de
Saúde (OMS) aprova o uso
emergencial da CoronaVac,
vacina contra a Covid-19 de-
senvolvida pelo laboratório
chinês Sinovac. A vacina é a
sexta a receber essa aprova-
ção pela entidade e é uma das
três que estão sendo usadas
no Brasil - junto com a de
Oxford e a da Pfizer.

A chancela da OMS para
a CoronaVac é um passo
importante, pois pode abrir
caminho para que sejam re-
abertas as fronteiras
europeias para os brasileiros,

uma vez que, segundo
acordo estabelecido entre os
governos da União
Europeia, as pessoas vaci-
nadas com as duas doses

poderão voltar a viajar para
os 27 países do bloco. Po-
rém, apenas as vacinas
aprovadas na UE serão
aceitas.

Divulgação

Réplica do Mercado Central de Aracaju
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Shopping celebra o São João com espaços interativos
Durante o mês de junho,

Praça de Eventos Rio Mar
recebe réplica do Mercado
Central de Aracaju e se trans-
forma em um charmoso arraial
para as famílias curtirem as
emoções do ciclo junino.

Uma das datas comemora-
tivas mais aguardadas e fes-
tejadas pelo sergipano, o São
João chega, neste ano de
2021, com ares de nostalgia e
resgate de lembranças. Afi-
nal, ainda não é possível reu-
nir os amigos em volta da fo-
gueira para dançar e se
deliciar com as comidas típi-
cas desta época do ano.

Buscando proporcionar uma
celebração segura para toda
a família, o RioMar Shopping
brinda crianças, jovens e
adultos com o ‘São João,
Sempre mais Tradição’ e
convida a todos a reviverem
a alegria do ciclo junino. No
dia 1º de junho, a Praça de
Eventos Rio recebe uma ré-
plica do Mercado Central de
Aracaju e transforma-se em
um charmoso arraial para as
famílias manterem vivas as
nossas heranças culturais. O
acesso será gratuito.

‘Sempre mais Tradição’ -
Até o dia 30 de junho, o públi-
co terá a oportunidade de
curtir um ambiente lúdico, com
direito a réplica do Monumen-
to do Relógio e repleto de atra-
ções alusivas às festividades
dos santos juninos: Santo
Antônio, São João e São
Pedro.

No Carrossel das Tradi-
ções, o visitante será convida-
do a apreciar e se emocionar
com ícones da cultura
sergipana como o barco de
fogo, a quadrilha junina, as
comidas típicas e muito mais.
Com cenografia é inspirada no
‘Carrossel do Tobias’, que
divertiu as famílias
aracajuanas entre os anos de
1900 a 1980, o passeio será
conduzido por recursos
audiovisuais e interatividade.

Exaltando os talentos da
terra, mostra de artesanato e
barraquinhas com comidas
típicas assinadas pela
Pandoro levarão ainda mais
beleza e sabor ao charmoso
mercado

E como junho é o mês dos
namorados, o RioMar
Shopping brinda os casais com

o ‘Cantinho dos Apaixona-
dos’. Além de garantirem
cliques divertidos e cheios de
amor nos espaços
instagramáveis inspirados na
Barraca do Beijo e outras tra-
dições juninas, os visitantes
terão a oportunidade de fazer
um pedido ao Santo Antônio
– conhecido popularmente
como santo casamenteiro – e
de conferir opções de
presentes para mimar o
grande amor.

‘São João, Sempre mais
Tradição’

O quê? Ambiente temático
e interativo inspirado no Mer-
cado Central de Aracaju e na
cultura sergipana, com atra-
ções juninas para toda a fa-
mília como ‘Carrossel das
Tradições’, mostra de artesa-
nato, barraquinhas com comi-
das típicas e ‘Cantinho dos
Apaixonados’.

Quando? De 1º a 30 de ju-
nho, de terça-feira a domin-
go, das 10h às 21h.

Onde? Praça de Eventos
Rio do RioMar Shopping lo-
calizado na Avenida Delmiro
Gouveia, 400, bairro Coroa do
Meio.

Acesso? Gratuito.

DIVULGAÇÃO

Cruella também tem versão em livro no Brasil
Do cenário punk rock de

Londres dos anos 1970, para
as telas de cinema, mas
também para o livro. O mais
novo filme de live-action do
Walt Disney Studios lançado
na plataforma de streaming
Disney+: Cruella, também
está disponível em versão di-
gital no site da Tocalivros.

A obra conta a história da
notável vilã de 101 Dálmatas,
Cruella de Vil. Antes, conhe-
cia por Estella, ela era uma jo-
vem sonhadora e criativa. De-
terminada a se tornar referên-
cia no mundo da moda, chama
a atenção da Baronesa von

Hellman, uma mulher devas-
tadoramente elegante e figura
lendária no setor fashion.

Mas nem tudo são flores no
relacionamento entre mentora
e aprendiz. Quando uma sé-
rie de eventos e descobertas
vêm à tona, Estella abraça seu
lado perverso, revelando-se
como a terrível, glamorosa e
vingativa Cruella de Vil.

A disponibilidade do eBook
ocorre por meio de parceria
com a Universidade dos
Livros, editora que detém os
direitos das publicações
infantis da franquia The Walt
Disney Company no Brasil.

Av. Pedro Calazans, 717 – Centro – Aracaju –SE
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