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ARACAJU É A 38º MAIOR
CIDADE EM NÍVEL DE
CONSUMO NO BRASIL
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EDITORIAL
Aracaju é a 38º maior
cidade em nível de
consumo no Brasil
Todos os anos, a IPC Marketing
Editora desenvolve um estudo
que serve para balizar melhor o
entendimento das movimentações
comerciais do Brasil, o IPC Maps.
Neste ano, os dados apontados
pela empresa, foram mais uma vez
disponibilizados com exclusividade
para que eu tivesse o privilégio de
fazer a análise e descomplicar a
economia para vocês. Sempre grato
aos amigos da IPC, que confiam em
nosso trabalho para levar a melhor e
mais precisa informação para nossos
leitores.
Os dados do IPC Maps deste
ano me surpreenderam no que diz
respeito ao volume de consumo de
Aracaju, que deu um grande salto
nos valores totais consumidos pela
população nos estabelecimentos
comerciais. A capital sergipana saltou
do 45º lugar para o 38º posto em
nível de consumo no Brasil. São sete
posições em um ano, o que mostra
que a recuperação da economia
em Aracaju tem sido muito forte e
as movimentações comerciais têm
ganhado grande robustez.
O consumo total de Aracaju atingiu
a cifra de R$ 20.032.564.966,00 no
ano de 2021, o que mostra sim a
clareza da recuperação econômica
do município diante da crise que
se instalou com a pandemia da
COVID-19, e que ao haver a reabertura
total das atividades econômicas, os
consumidores voltaram ao mercado
com muita força.
A divisão de consumo por
classes em Aracaju é liderada pela
classe B, com R$ 8.725.392.813,00
movimentados pelas famílias que
possuem renda entre 7 e 20 saláriosmínimos mensais; seguida pela
classe C, com R$ 5.871.445.311,00 de
consumo pelas famílias que ganham
entre 4 e 7 salários-mínimos por mês.

A classe A, famílias com renda acima
de 20 salários-mínimos movimentou
R$ 3.151.864.291,00. Já as classes
D e E somadas, resultaram em R$
2.283.862.551, para as famílias que
ganham entre 1 e 4 salários-mínimos
por mês.
O entendimento que me faço
ter sobre a principal variável de
consumo das famílias aracajuanas
é que o mercado imobiliário é seu
maior responsável por despesas de
consumo. Nas faixas de renda das
classes B a E, a maior parte dos
recursos familiares consumidos
são direcionados para a compra de
imóveis ou aluguel de residências.
Apenas na classe A, o líder de
consumo é a compra de veículos, em
termos proporcionais.
Nos critérios avaliados pelo IPC
Maps, encontramos a maior variação
de injeção de recursos no mercado de
habitação, com R$ 3.711.611.213,00
investidos no setor. Na sequência, o
mercado de veículos ocupa o segundo
lugar, com R$ 2.181.166.528,00
para compra de meios de transporte
próprios; e o terceiro lugar é
ocupado pelo varejo alimentar, com
R$ 2.007.781.804,00 movimentados
em compras para alimentação em
domicílio.
Ao longo das próximas semanas,
trarei mais informações contidas
no IPC Maps deste ano. Contudo,
devemos destacar a importância
da evolução do posicionamento de
Aracaju como uma das cidades com
maior movimentação comercial do
Brasil, o que mostra não somente a
força do comércio da capital, mas
também a clareza da recuperação da
economia, deixando para trás tempos
de complexidade e preocupação.
Aracaju
é
uma
cidade
que
descomplicou a economia e voltou a
crescer com muita força.

Joaquim da Janelinha alerta sobre
nova ‘pandemia’ entre os jovens:
uso de cigarros eletrônicos
“Modinha que traz malefícios
futuros à saúde”, assim iniciou a fala
do vereador por Aracaju, Joaquim
da Janelinha (PROS), ao levar esse
tema tão atual e preocupante para
toda a sociedade, à tribuna da
Câmara Municipal na manhã de
hoje, 6, ao se referir sobre o uso
relevante do cigarro eletrônico entre
os jovens, e que se tornou uma moda
relativamente recente, mas que já se
espalhou pelo Brasil e pelo mundo.
“É difícil sairmos à noite e não
encontrarmos
gente
fumando,
assim como gente vendendo, além
disso, a compra pode ser feita sem
dificuldades também pela internet.
Mas é importantíssimo frisar que
o uso e a venda de dispositivos
eletrônicos para fumar são proibidos
no país desde 2009 pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa). A decisão é baseada no
princípio da precaução, devido à
inexistência de dados científicos
que comprovassem as alegações
atribuídas a esses produtos”, disse
Joaquim que ainda frisou a sua
maior preocupação voltada enquanto
gestor de escola.
“Assim como uma matéria do
Fantástico do último domingo, 5,
a CNN Brasil também mostrou em
reportagem que uso de cigarros
eletrônicos
pelos
adolescentes
tem colocado colégios brasileiros
em alerta. A preocupação cresceu
neste ano, com a retomada das
aulas presenciais. O consumo é
comum em ambientes reservados,
como nos banheiros, por exemplo,
e há casos até de comercialização
desses dispositivos dentro das
escolas. Contudo, a ideia é, junto
aos secretários e autoridades
competentes, levarmos para as
escolas municipais palestras e fóruns
de debates para conscientização e
diminuição da utilização”, exclamou
o parlamentar.

Os vereadores Anderson de Tuca
e Isaac também contribuíram com
suas respectivas falas destacando os
problemas recorrentes ao uso; dentre
eles, respiratórios e até câncer no
pulmão. Joaquim citou ainda que
a sua filha Júlia, de 17 anos, ao
tratar sobre o assunto, o respondeu
fazendo correlação com o que dizia
o sociólogo Bourdieu sobre o ‘capital
simbólico’:
“O capital simbólico referese a ligação do reconhecimento e
status social a partir do que você
possui e apresenta na sociedade.
Nesse sentido, atualmente, entre os
brasileiros, principalmente os jovens,
estabeleceram que o uso do cigarro
eletrônico determina seu lugar na
sociedade, e que você só terá poder e
será reconhecido no seu grupo social
se fumar”, acrescentou a jovem Júlia.
Cigarros eletrônicos
Os dispositivos de fato funcionam
por meio de uma bateria que esquenta
um líquido interno (uma mistura
de água, aromatizante alimentar,
nicotina, propilenoglicol e glicerina
vegetal). Também chamado de vape
ou pod, o dispositivo é tragado pela
boca e cria uma fumaça branca e
sem cheiro ou com um cheiro que se
dissipa rapidamente no ar.
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Alvará de Funcionamento da Prefeitura Municipal;

Data: 13/06/2022

Relatório circunstanciado do descarte de resíduos
sólidos de acordo com o Plano de Gerenciamento
de Resíduos da Construção Civil, contendo
comprovantes da coleta, transporte e destinação
ﬁnal dos resíduos da construção civil emitidos
pela empresa responsável;

A SEMA -Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju, no uso das suas atribuições conferidas pela Lei
Municipal nº 4.594 de 18 de novembro de 2014, expede Licença Simpliﬁcada - LS:
NOME:. Creusa Vieira Ribeiro dos Santos.

Autorização/licença
ambiental
da
empresa
responsável pela coleta transporte e destinação
ﬁnal dos resíduos sólidos da construção civil;

Nº: 144/2022

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA

Em caso de mudança do responsável técnico,
Termo de Responsabilidade Ambiental – TRA,
Roteiro de Caracterização do Empreendimento –
RCE e Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART atualizado.

EMPREENDIMENTO: Creusa Vieira Ribeiro dos Santos.

ATIVIDADE LICENCIADA: Residência e Comércio.

Assinado por 2 pessoas: IVANA SILVA SOBRAL e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para veriﬁcar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/veriﬁcacao/B627-12ED-0647-6474 e informe o código B627-12ED-0647-6474

CPF/CNPJ: 557.329.765-15.

10. Esta licença se refere exclusivamente à viabilidade ambiental do empreendimento de construção de

ENDEREÇO DA ATIVIDADE: Rua Existente, s/n, Lote23, Quadra 01, Loteamento Costa Verde I, Bairro Aruana,
CEP: 49.000-626.
MUNICÍPIO: ARACAJU – SERGIPE

A REALIZAR OS SERVIÇOS E OBRAS NAS SEGUINTES CONDIÇÕES:
1. Esta Licença refere-se exclusivamente a Residência e Comércio, sob responsabilidade de Creusa
Vieira Ribeiro dos Santos, localizado Rua Existente, s/n, Lote23, Quadra 01, Loteamento Costa Verde
I, Bairro Aruana, nesta capital.

2. Esta Licença está sendo expedida com base no que prevê o art. 2° e 3º da Legislação Municipal
N°4.594/14 e Anexo I e II da Resolução CMMA 11/21.

3. Esta Licença deverá ser encaminhada para publicação em jornal de grande circulação, em
conformidade com a Art. 45 da Lei municipal 4594/14, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de
sua emissão, devendo ser encaminhada cópia da publicação à SEMA.

4. A emissão de ruído proveniente da atividade deverá obedecer aos limites estabelecidos nas NBR’s nº
10.151 e nº 10.152 da ABNT, referenciadas pela Resolução CONAMA nº 01/90 e pelas Leis
municipais 1.789/92 e 2.410/96.

5. O empreendedor deverá manter esta Licença Ambiental em local visível no empreendimento e à
disposição da ﬁscalização ambiental.

6. O empreendedor deverá executar as atividades de acordo com os Projetos e Memorial Descritivo
apresentados a SEMA. Qualquer alteração estrutural que não o deixe conforme os documentos
supracitados deverá ser comunicada à SEMA para apreciação.

7. O empreendedor, em sua atividade, não deverá gerar odor e/ou poluição que causem incômodos ou
danos à população circunvizinhança e ao meio ambiente.

8. O empreendedor deverá requerer a Renovação da Licença com antecedência mínima de 120 (cento
e vinte) dias da expiração da validade desta Licença.

9. O empreendedor deverá apresentar juntamente com o pedido de Renovação da Licença:

imóvel misto – residência e comércio, sendo as atividades desenvolvidas nele sujeitas a processo de
licenciamento independente, quando couber, junto ao órgão ambiental competente.

11. Os poluentes atmosféricos gerados pelo empreendimento não deverão possuir concentrações acima
dos valores estabelecidos pela Resolução CONAMA 436/11.

12. O projeto da ediﬁcação deve atender as Normas e Parâmetros aplicáveis disponíveis na Lei
Complementar nº 42/2000 PDDU – Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de
Aracaju e seus anexos.

13. O armazenamento temporário, transporte e destinação dos resíduos da construção civil gerados,
deverão ser executados de acordo com Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos apresentado.

14. A construção deverá ser realizada de acordo com as plantas e projetos apresentados.
15. O empreendedor deverá apresentar a Sema, num prazo de 60 (sessenta) dias após o término das
obras, os se - guintes documentos:
Autorização/licença ambiental da empresa responsável pela coleta transporte e destinação
ﬁnal dos resíduos sólidos da construção civil;
Relatório circunstanciado do descarte de resíduos sólidos, contendo comprovantes da
coleta, transporte e destinação ﬁnal dos resíduos da construção civil emitidos pela empresa
responsável; O empreendedor deverá conservar o empreendimento conforme Memorial
Descritivo e Projetos apresentados à SEMA. Qualquer alteração estrutural que não o deixe
conforme os documentos supracitados deverá ser comunicada à SEMA para apreciação.

16. Esta licença não autoriza a supressão de qualquer tipo de vegetação existente no local do
empreendimento.

17. A empresa deverá exercer todas as atividades na área interna do empreendimento.
18. O empreendedor deverá destinar corretamente os resíduos sólidos da construção civil gerados
durante a realização da obra, em obediência a Resolução Conama nº 307/2002 e Lei Municipal nº
4.454/13.

19. O empreendedor durante todo o período da obra deverá realizar manutenção permanente com
aspersão de água, como forma de minimizar a emissão de particulados.

20. Caso o canteiro de obras esteja localizado em local diferente ao da obra, e/ou executar atividades
consideradas de médio e alto impacto, deverá ser requerido o Licenciamento Ambiental especíﬁco
para o canteiro de obras.
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40. Na ocorrência de quaisquer acidentes ou vazamentos deverá ser comunicado à SEMA, após a

conforme estabelece a resolução 09/81 do CECMA. Caso sejam utilizados banheiros químicos, estes
deverão ser geridos por empresa devidamente licenciada, operar e manter de forma ambientalmente
adequada.

constatação e/ou conhecimento isolado ou solidariamente, pelos responsáveis pelo estabelecimento
e pelos equipamentos e sistemas.
comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão adotar as medidas emergenciais
requeridas pelo evento, no sentido de minimizar os riscos e os impactos às pessoas e ao meio
ambiente.

procedência de jazida devidamente licenciada por órgão ambiental competente.

23. O concreto a ser utilizado no referido empreendimento deverá ser oriundo de usina devidamente

apresentadas à SEMA.

24. Todos os resíduos devem ser armazenados de forma adequada a ﬁm de evitar qualquer tipo de

44. Caso seja constatada omissão de informações ou uso de aﬁrmações falsas ou inverídicas nos

26. O empreendedor, no local destinado a serralheria de madeira, deverá adotar medidas como forma de

A suspensão imediata da Licença e imposição de multa na forma da legislação ambiental
vigente;
A denúncia do responsável técnico ao respectivo Conselho de Classe responsabilizandoo conjuntamente ao empreendedor pela multa e demais medidas punitivas;
O envio de cópias dos procedimentos adotados para conhecimento do Ministério Público.

desagradável, presença de insetos, obstruções e outros inconvenientes, bem como afastar a
possibilidade de poluição de quaisquer áreas.

31. O empreendedor deverá interligar o empreendimento a rede de esgotamento sanitário operada pela
concessionária local – a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).

32. O transporte e destinação dos resíduos da construção civil e volumosos gerados deverão ser
realizados por empresa licenciada por órgão ambiental competente.

33. O empreendedor deverá manter o Controle de Transporte de Resíduos (CTR) atualizado,
acompanhado dos documentos comprobatórios da coleta e destinação ﬁnal.

34. Os documentos comprobatórios da coleta, transporte e destinação ﬁnal dos resíduos da construção
civil devem ser mantidos à disposição da ﬁscalização. Os resíduos sólidos e de origem doméstica
oriundos do estabelecimento comercial deverão ser dispostos em recipientes adequados destinados
à coleta pública (respeitando-se os limites da legislação vigente e/ou impostos pelo órgão
competente), não sendo permitida queima ao ar livre, incineração e disposição a céu aberto.

35. Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser acondicionados adequadamente conforme NBR
13.230/08 da ABNT, em local apropriado, e destinados à empresa devidamente licenciada pelo órgão
ambiental competente.

36. Os resíduos sólidos perigosos gerados deverão ser acondicionados em local abrigado com piso
impermeável, conforme Resolução NBR 12.235/92 da ABNT, e destinado adequadamente por
empresa especializada.

37. Os funcionários deverão ser orientados a não jogar lixo no entorno do empreendimento.
38. A destinação das lâmpadas, pilhas e baterias geradas no desenvolvimento da atividade deverá ser
realizada de acordo com as determinações previstas nas Resoluções CONAMA 257/99 e CONAMA
401/08.

39. As notas ﬁscais de vendas e/ou movimentação e os documentos identiﬁcando as doações de
resíduos, que poderão ser solicitadas a qualquer momento para ﬁns de ﬁscalização, deverão ser
mantidos disponíveis pelo empreendedor.

45. No caso de desativação, o empreendimento ﬁca obrigado a apresentar plano de encerramento das
atividades, a ser aprovado pela SEMA.

46. A empresa responderá civil, penal e administrativamente por danos causados à vida, à saúde e ao
meio ambiente em decorrência do uso inadequado desta Licença.

47. Perante à SEMA, a empresa é a responsável pela implementação dos Planos, Programas e Medidas
Mitigadoras e por qualquer tipo de acidente (intencional ou ocasional) que venha ocorrer na fase de
operação.

48. Esta Licença não exclui a aprovação das operações, procedimentos e instalações de competência do
Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Vigilância Sanitária, assim como, não exclui nem substitui outras
Licenças exigidas pelas Legislações Federais, Estaduais e Municipais com jurisdição na área.

49. O descumprimento das condições aqui estabelecidas implicará na aplicação das penalidades
previstas na Legislação Ambiental vigente.

50. A SEMA, mediante decisão motivada, poderá modiﬁcar as condicionantes e as medidas de controle e
adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:
Violação ou inadequação de quaisquer condicionante ou normas legais;
Omissão ou falsa descrição de informações relevantes apresentadas no Roteiro de
Caracterização do empreendimento, bem como no Termo de Responsabilidade
Ambiental que subsidiaram a emissão da Licença;
Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
Denúncia do responsável técnico ao respectivo Conselho de Classe.

ESTA LICENÇA É VALIDA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS, CONFORME PREVISTO NO
ART. 20, INCISO III DA LEI MUNICIPAL 4.594/14, E PROTOCOLO SEMA Nº : 22.306/2022 DE
16 DE MARÇO DE 2022 E PARECER TÉCNICO 353/2022 DLA SEMA DE 07 DE JUNHO DE
2022.
Diretora de Licenciamento Ambiental
Secretário Municipal do Meio Ambiente
Ivana Silva Sobral
Alan Alexander Mendes Lemos

ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS (CPF 222.XXX.XXX-72) em 15/06/2022 18:00:14 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Assinado por 2 pessoas: IVANA SILVA SOBRAL e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para veriﬁcar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/veriﬁcacao/B627-12ED-0647-6474 e informe o código B627-12ED-0647-6474

30. O sistema dos despejos domésticos deverá ser operado de maneira que não se perceba odor

Assinado por 2 pessoas: IVANA SILVA SOBRAL e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para veriﬁcar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/veriﬁcacao/B627-12ED-0647-6474 e informe o código B627-12ED-0647-6474

concessionária local – a Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO).

Emitido por: Sub-Autoridade Certiﬁcadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

documentos que subsidiaram a emissão desta Licença, caberá à SEMA:

minimizar a emissão de particulados nesta área.

29. O empreendedor deverá interligar o empreendimento a rede de abastecimento de água operada pela

Papel: Parte

ser comunicada a SEMA, com vistas à atualização na Licença Ambiental.

deverão ser armazenados em ambiente coberto e ventilado, com sinalização especíﬁca e contra ação
de intempéries.

municipais, de forma a evitar o surgimento de processos físicos ativos (erosão, assoreamento,
alagamento e outros) e garantir o ﬂuxo natural das águas.

IVANA SILVA SOBRAL (CPF 006.XXX.XXX-40) em 14/06/2022 11:38:44 (GMT-03:00)

43. Qualquer alteração na titularidade do empreendimento ou em seus equipamentos ou sistemas deverá

contaminação do solo e do lençol freático, assim como danos à saúde pública.

25. Os possíveis produtos químicos a serem utilizados na obra como tintas, vernizes e solventes,

28. O sistema de drenagem de águas pluviais deverá ser operado em conformidade com as diretrizes

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

42. Qualquer alteração e/ou ampliação na área ou atividade da empresa deverá ser imediatamente

licenciada, de acordo com as Resoluções CONAMA nº 03/1990 e nº 382/2006.

hidrossanitários.

Código para veriﬁcação: B627-12ED-0647-6474

41. Os responsáveis pelo empreendimento, pelos equipamentos e sistemas, independentemente da

22. As matérias-primas de origem mineral a serem utilizadas no empreendimento deverão ter

27. Os sistemas de drenagens de águas pluviais deverão ser independentes dos sistemas

VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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21. O empreendedor deverá implantar as instalações sanitárias provisórias até a conclusão das obras,

Assinado por 2 pessoas: IVANA SILVA SOBRAL e ALAN ALEXANDER MENDES LEMOS
Para veriﬁcar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/veriﬁcacao/B627-12ED-0647-6474 e informe o código B627-12ED-0647-6474

Certidão Negativa de Débitos Municipais;

Emitido por: Sub-Autoridade Certiﬁcadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para veriﬁcar a validade das assinaturas, acesse a Central de Veriﬁcação por meio do link:

https://aracaju.1doc.com.br/veriﬁcacao/B627-12ED-0647-6474
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Machado participa da abertura
da Festa dos Caminhoneiros 2022
Na última noite da quinta-feira (09), o précandidato a deputado estadual, José Carlos Machado,
esteve em Itabaiana para a abertura oficial da Festa
dos Caminhoneiros, festa que teve sua primeira
edição no ano de 1966, idealizada por Antônio
Francisco da Cunha, conhecido por Rolopeu.
Com mais de 50 anos de festas e várias
apresentações, a capital do caminhão, que assim
passou a ser chamada, tornou-se tradição no cenário
nacional, recebendo todos os anos caminhoneiros e
turistas de todas as cidades e estados.
“Sou itabaianense, eu vi nascer a festa
dos caminhoneiros, e para mim, é uma forma
de reconhecimento ir ao evento, pois é uma
oportunidade de rever velhos amigos, além de
enaltecer a importância do caminhoneiro para
a economia de Sergipe e de Itabaiana”, ressalta
Machado.
O pré- candidato ainda frisa uma curiosidade
importante da região, é cidade que mais possui
caminhões proporcionalmente. “Se cada caminhão
levasse 20 pessoas, a cidade inteira caberia em seus
caminhões”, finaliza.
A Festa é uma homenagem aos caminhoneiros
e itabaianenses que impulsionam a economia do
estado, não só pelo fato da quantidade de caminhões
que carregam todos os dias carradas de cebolas e
outros mantimentos, ou o comércio que brota em
qualquer lugar, mas pela garra que todos têm.
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“VIOLÊNCIA DE GÊNERO – CONHECER PARA COMBATER”
Sem dúvidas a efetivação da
equidade de gênero é uma das vias
indispensáveis para a evolução de uma
sociedade. Dentro deste contexto, se
faz mister a desconstrução de costumes
e práticas que, há milênios, dão suporte
a uma suposta supremacia masculina,
resultando no desequilíbrio nas
relações de convivência social, afetiva e
familiar, entre homens e mulheres.
Para adentrarmos neste assunto,
faz-se mister falarmos um pouco
sobre os conceitos de patriarcado,
machismo, feminismo, sexismo e de
misoginia:
Patriarcado - é uma formação social
em que, simplesmente, o poder (lato
sensu) é dos homens, ou seja, trata-se
de uma dominação masculina.
Sexismo - forma discriminatória,
que convenciona quais usos e
costumes devem ser respeitados pelas
pessoas, de acordo com o sexo delas.
Essas convenções vão desde o modo de
se vestir e de falar, até qual deve ser o
comportamento social adequado.
Machismo é a suposição de que o
homem é superior a mulher, é uma
ordem posta, vigente, estrutural, que
viola os direitos da mulher, que lesiona
e mata dezenas delas, todos os dias.
Vale destacar que ele não é o contrario
do feminismo.
Feminismo é a concepção de que
mulheres e homens são iguais em
direitos e obrigações. O feminismo não
objetiva uma inversão de soberania, o
movimento é uma reação ao machismo
e luta para que as mulheres tenham
poder sobre elas mesmas.
Misoginia é a repulsa, o desprezo
ou o pavor ao feminino...vale destacar
que a misoginia nada tem a ver com
orientação sexual, gostar ou não de
fazer sexo com mulheres não define o
misógino.
O misógino é aquele que desenvolve
uma aversão mórbida ao feminino, a
ponto dessa aversão se materializar numa
ideologia de opressão, acompanhada
de violência que pode se apresentar de
várias maneiras: discriminatória, física,
psicológica, moral, sexual, política,
sociológica, simbólica...
Apesar disso, as manifestações de
misoginia não são simples de serem
percebidas, o machismo e a misoginia
estão diretamente relacionados com
a violência (em sentido amplo) que é
praticada contra a mulher, em nossa
sociedade.
Podemos citar o exemplo da
insistente conduta, de profissionais
da mídia, em, pura e simplesmente,
limitar a imagem da mulher à

futilidades, ao âmbito doméstico, ou
ao patamar das necessidades sexuais e
de consumo do homem.
A objetificação da mulher é um
fato lamentável é uma depreciação do
ser feminino, que ocorre com tanta
frequência e de forma tão banal,
apesar de estamos em pleno século
XXI. O mesmo tempo que a objetificam,
“endeusam” a sua imagem enquanto
menina que “amadurece” mais cedo
que o menino, mulher que “faz mil
coisas de uma só vez”, a mãe e a
esposa que “sempre devem perdoar e
tolerar tudo”, contribuem para que a
mulher permaneça em uma situação
de submissão e subserviência.
Na sociedade brasileira, o sexismo
com base no patriarcado, ainda
é muito presente em nosso dia a
dia, as mulheres sofrem assédios,
perseguições e importunações desde
cedo e essas situações passam a ser
vistas com “normais”, até por elas
mesmas, já que essas condutas, muitas
vezes são vistas como “naturais” desde
o seio familiar e essa naturalização, se
estendendo para as escolas, as ruas,
para o trabalho, enfim, em quase
todos os ambientes por onde passam,
as mulheres são vítimas constantes de
assédios sexual, moral e psicológico,
muitas vezes, travestidos de elogios...
Sabe aquela mulher “tão linda”
quem nem precisava ser inteligente?
Sabe
aquela
doutora
quem
“nem tem cara de advogada”?
Sabe aquela mulher que chegou para
“enfeitar” o ambiente?
Sabe aquela mulher inteligente que
“nem parece que é negra”? E assim por
diante...
As condutas machistas e misóginas,
não param por ai:
“INCONFORMADO
COM
O
FIM
DO
RELACIONAMENTO...”;
“AO DESCOBRIR QUE FOI TRAIDO...”
Estas são as frases que sempre
iniciam as notícias dos homicídios,
qualificados
pelo
feminicídio
(assassinatos de mulheres, em razão
do gênero). O que é pretendido quando
se inicia a notícia de um crime, com a
justificativa para que ele aconteça?
“OS ENCONTROS AMOROSOS
OCORRIAM
NO
QUARTO
DA
ENTEADA...”
Esta frase foi dita por um repórter,
em determinado noticiário, ao narrar
o caso de um padrasto, com 40 anos de
idade, que, habitualmente, estuprava
sua enteada de 12 anos de idade. O que
é pretendido, quando se romantiza,

uma violência tão covarde e hedionda,
contra uma pessoa, completamente,
vulnerável? “encontros amorosos”?
“MULHER
É
ENCONTRADA
BEBADA, COM SINAIS DE ESTUPRO...”
O que é pretendido, quando se inicia
a notícia de um crime, colocando em
cheque, a conduta da vítima?? Como
se ficar bêbado fosse exclusividade
masculina e como se o fato de uma
mulher estar bêbada, justificasse o
cometimento de um crime contra ela.
Hoje, tomamos conhecimento do que
ocorre no mundo, em tempo real,
o volume de informação chega, por
vezes, a nos confundir.
Portanto,
profissionais
da
comunicação devem se preocupar,
cada vez mais, com a qualidade dos
seus serviços e em observar, a função
social do seu trabalho, já que os meios
de comunicação servem para informar,
entreter e educar.
Assim sendo, profissionais da
comunicação devem buscar abolir
a linguagem sexista das suas
falas e escritas, pois é preciso que
percebam que a linguagem também
é um instrumento de poder e que
o uso sexista da língua promove a
invisibilização do feminino. Então, se
faz necessário marcar a existência de
outro gênero, para além do masculino,
pois este sozinho, não tem o poder de
representar todas as pessoas.
A legislação brasileira deixou de
respaldar a sujeição e a inferioridade
feminina, apenas no século passado,
pouquíssimo tempo, em termos de
história e de mudança cultural. A palavra
SORORIDADE (que é a união e aliança
entre mulheres, baseada na empatia e
companheirismo, sendo definido como
um aspecto de dimensão ética, política
e prática da luta pela igualdade entre
os gêneros) ainda não é conhecido por
muitas mulheres, muito menos praticada,
poucas delas tem a consciência de que
NÃO SOMOS INIMIGAS!
O ENCORAJAMENTO feminino
é, erroneamente, visto como uma
vingança, como uma tentativa de
“tomar o poder”, visto como o “lugar
do homem”. O EMPODERAMENTO
feminino, muitas vezes, é confundido
com o simples fato de mulheres
terem autonomia financeira. Ocorre
que, ao contrário do encorajamento,
o empoderamento feminino não se
dá individualmente, ele deve ser
coletivo. Só será empoderamento
feminino se provocar uma mudança
de comportamento social, inclusive
dos homens, pois se eles fazem parte

do problema, obrigatoriamente, eles
deverão fazer parte da solução
O empoderamento feminino se
constitui numa série de ações e atitudes
que levam a uma valorização do ser
mulher, possibilitando assim, uma nova
consciência coletiva, necessária para
a superação da dependência social
feminina e da dominação masculina.
Vergonhosamente, a descoberta
de que os direitos humanos também
são direitos da mulher e de que elas
tem direito à liberdade e a ocupar os
espaços públicos, bem como as esferas
de poder, tanto quanto os homens, é
muito recente, especialmente quando
se trata de mulheres negras, que sempre
estiveram e ainda estão na base da
pirâmide social, são as mais passíveis
de sofrer todos os tipos de violência
e as que tem menos acesso a saúde,
educação, moradia, trabalho, etc.
Não é fácil combater a “ordem”
social, não é fácil adquirir a percepção
do que é, de onde está e de que forma
se apresenta o machismo, não é fácil
buscar ocupar o lugar que é da mulher,
por direito. Então, as mulheres que já
despertaram devem ter paciência, tentar
entender e buscar ajudar as outras
mulheres que ainda estão submersas
nas lamas podres do patriarcado.
Por fim, destacamos que a palavra
de ordem é DESCONSTRUÇÃO,
precisamos criar uma nova ordem,
iniciando-se pela educação das
nossas crianças, onde a equidade e o
respeito às diferenças sejam princípios
basilares.
Devemos remover o sexismo dos
nossos lares, das nossas escolas, da
nossa sociedade... enfim, das nossas
vidas, pois ele já nos causou danos
demais.
A parceria entre mulheres e homens
é imprescindível na construção de um
mundo melhor para se viver.
A luta pela equidade de gênero é
uma luta da humanidade, que tem a
mulher como protagonista.
Valdilene
Oliveira
Martins
Advogada de família e criminalista
que atua na assistência jurídica de
mulheres em situação de violência
de gênero, é presidente da Comissão
de Direitos Humanos do Instituto
RESSURGIR Sergipe, faz parte dos
Coletivos Advogadas do Brasil
e Mulheres Pretas no Poder, é
membra fundadora do Instituto
da Advocacia Negra Brasileira e do
Rede Ação e ReaçãoInternacional,
é escritora,palestrante, feminista e
ativista negra.
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Prefeitura de Aracaju
antecipará salários dos servidores
de junho para o dia 22

Neu Fontes
Cantor, Compositor,
Publicitário e
Gestor Cultural.

O CANTO NEGRO E CRU

O

A Prefeitura de Aracaju antecipará
o pagamento dos salários de todos os
servidores públicos, referente ao mês de
junho, para o dia 22. O anúncio foi feito
pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta
quinta-feira, 9, em vídeo publicado nas
suas redes sociais. Também será paga
na data a primeira parcela do décimo
terceiro salário para quem completa
nova idade nos meses de maio e junho.
Com a iniciativa, a administração
municipal injetará R$ 100 milhões na
economia local.
“Aracajuanos
e
aracajuanas,
mesmo em isolamento por causa
da covid-19, sigo trabalhando pela
nossa cidade e para melhorar a vida
das pessoas. Por isso, venho trazer
uma boa notícia: anteciparemos
os salários do mês de junho para o
dia 22. Todos os trabalhadores da
administração direta, indireta, ativos
e inativos, receberão nesta data.
Além disso, também pagaremos a
primeira parcela do décimo terceiro
para quem faz aniversário nos
meses de maio e junho. Serão R$100
milhões que serão injetados na nossa

economia, gerando emprego, renda
e aquecendo o nosso São João”,
destacou o prefeito.
O pagamento do salário em dia tem
sido um compromisso que a gestão de
Edvaldo honra com os trabalhadores
da Prefeitura de Aracaju desde janeiro
de 2017. Além disso, a administração
tem mantido o pagamento antecipado
da primeira parcela do décimo terceiro
salário e férias, assim como tem
realizado o pagamento de direitos e
benefícios, que estavam suspensos.
Em abril deste ano, reforçando seu
comprometimento com o servidor,
a gestão também concedeu reajuste
salarial de 5% a todo o funcionalismo
municipal, cujo pagamento teve
início no mês passado. O aumento
contemplou
ativos,
aposentados,
pensionistas, temporários e cargos
em comissão. Para os profissionais do
Magistério, foi criada uma gratificação
especial, com aumento de 53% a 98%
nos vencimentos. Para os servidores da
Saúde, haverá um novo aumento de 5%
em outubro.

nosso país herdou diversas culturas do grande continente
africano. E uma das heranças culturais é o samba. Engana-se
quem pensa que o samba pode morrer. Pois a cada momento
surgem vozes traduzindo a essência do velho samba. Novas vozes
femininas nascem para dar continuidade a essa preciosidade vinda
do continente-mãe.
Vozes ainda pouco ouvidas pelo chamado grande público e que
buscam atenção e um lugar ao sol, no cada vez mais populoso país das
cantoras. Em 2009, fui procurado por Nino Karvan no meu estúdio,
Capitania do Som. Ele queria mixar um CD. Estava produzindo uma
nova cantora. Acertamos o encargo que foi realizado a contento. No
dia do pagamento da mixagem, conheci a cantora e a mãe dela.
A cantora era Raquel Delmondes e a mãe, a produtora executiva
Telma Delmondes. Raquel, uma jovem muito bonita e com uma bela
voz. Havia gravado o seu primeiro disco, “Sambando Bem”, que
seria lançado em 2010. Um trabalho de samba com uma vertente
jazzística.
Alguns dias depois, recebi na minha casa a Dona Telma,
solicitando uma opinião. Qual seria a música de trabalho do CD?
Coloquei que ela tinha produtor, arranjador e que não havia
participado nem da mixagem. Portando, não poderia dá uma opinião.
Ela insistiu e disse que outras pessoas já tinham sugerido, mas
que ela queria um maior número de opiniões. Ela saiu de lá com a
minha promessa de ouvir o trabalho mais demoradamente.
Como prometido, ouvi atentamente as canções no Capitania do
som, durante uma tarde inteira e sugeri a música “Sim”, de Paulo
Lobo, como o carro-chefe (música de trabalho) do CD.
De tanto ouvir o CD, fiquei com uma pulga atrás da orelha e uma
pergunta: de onde Nino, artista experiente, tinha tirado a ideia de ser
Raquel uma cantora de samba?
Coloquei as músicas num CD e fiquei ouvindo no meu carro,
sempre que podia. Dias passei analisando até que achei de onde veio
a ideia.
Bem mais fácil seria se eu perguntasse a Nino, coisa que não fiz
até hoje. Nino tinha descoberto uma voz, um canto negro e cru. Um
canto africano, um canto que precisava ser mostrado e trabalhado.
Um canto de terreiro, um canto de seguidora de Clementina de Jesus
e Dona Ivone Lara, um canto Quelé.
“Tem muita macumba bonita”, dizia Clementina. E essa macumba
é a voz de Raquel. Agora, com esse segundo CD, provo para mim
mesmo que eu tinha razão. A direção musical e os arranjos das
canções são de Marcus Ferrer, violonista carioca que apostou no
Samba de terreiro, um samba regional, onde o violão de sete cordas,
o cavaquinho e as percussões formam a base, e deixando a voz como
tradutora da essência das canções. Apostou e acertou.
A Raquel e Marcus priorizaram os compositores sergipanos e
abrem o CD com João Mello, um mestre da nossa música, com a
canção “Felicidade”; “Quem Cantar Meu Samba”, da dupla O. Lacerda
e Frazão; “Eu Mais que Eu”, de Gilton Lobo tem a participação
de Samba de Moça Só; “Matreiro” canção de Joésia Ramos e
Maria Cristina Gama. O disco conta ainda com canções de Mingo
Santana e João Rodrigues, “Doce Recordação”; “O Amor é Narciso
Demais” e “Eu Sou Brasil”, de Ismar Barreto; “Amor Dissonante” e
“Femenaflor”, de Sérgio Botto, Guilherme Godoy e Sérgio Natureza;
“Ulisses” de Márcio de Dona Litinha; “Antagônico” de Rubens Lisboa;
“Meu Senso” de Lina Sousa.
O CD foi gravado e mixado no Estúdio Caranguejo Record, por
Anselmo Pereira, e masterizado no Classic Master (SP), por Carlos
Freitas. E ainda tem um lindo projeto gráfico de Germana Araújo.
Vem Cantar Meu samba é um convite para você descobrir Raquel
Delmondes. Não sei explicar se a voz de Raquel não pertence a seu
corpo ou se o corpo não pertence a sua voz.
Talvez os dois, corpo e voz se completem-se com a alma e
pertençam a ancestralidade do canto negro, do canto da mãe África.
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BALANÇANDO A SERRA
VEREADOR
MOISÉS
DE ACIOLI

11

POR MÁRCIO PRATA

A
VEREADORA
FORTE DA
SAÚDE,
PAULINHA

Sonha com a vinda
de novas empresas
para Itabaiana.Bom
seria a Coringa.

VEREADOR
ESCOVINHA

Continua visitando
comunidades com
cabeça de porco
e Luciano Bispo.
Luciano quer ser vice
governador na chapa
de Edvaldo Nogueira.

Tem vários
projetos
transitando
na Câmara de
Itabaiana.

VEREADOR ELEITO DO PP, ALEX HENRIQUE
Continua fazendo seu papel na Câmara de Itabaiana,
defendendo os excluídos.

VEREADOR
CABEÇA DE PORCO
Continua torcendo
pra o governador
colocar Luciano Bispo
como vice na chapa
dos governistas.

VEREADOR
BRENO DE
VARDO DA
LOTÉRICA

Tem visitado e ajudado várias
comunidades carentes que
estão passando muita fome..

O VEREADOR
JOÃOZINHO
DO LAGAMAR

Está acompanhando
o prefeito Adailton Sousa
nas visitas as obras.

Continua fazendo um
bom trabalho na Câmara
de Itabaiana.Tem sido um
grande parlamentar.

VEREADOR WAGUINHO
DE VADO DE
OLÍMPIO GRANDE,
Grande tem feito vários
pronunciamentos em defesa
de várias causas e em defesa
do povo de Itabaiana.

VEREADOR ANDERSON
DE TONHO DE CATULINO
Continua de olho na
vacinação em Itabaiana.

O presidente da
Câmara de Itabaiana
continua fazendo um
grande trabalho a serviço
do povo e da cidade de
Itabaiana.Marcos Oliveira
acredita que até o final
de dezembro 85% da
população esteja vacinada.

VEREADOR
WAGUINHO DA LEITOA

VEREADOR PEDRO
DA AGROVILA

Está ajudando muito
os agricultores do seu
povoado.

O VEREADOR DAVID
DE NEM DE
TONHO D GLÓRIA
O Vereador David de
Nem está reivindicando
na Câmara de Itabaiana,
intervenções da
prefeitura nos povoados..
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Sinasefe Sergipe vai promover debate
entre candidatos à Reitoria do IFS
O Sinasefe Sergipe convida
publicamente os candidatos e
candidatas à Reitoria do IFS para um
debate. Estamos a uma semana da
eleição e, até o momento, a Comissão
Eleitoral não divulgou a realização de
um debate entre os candidatos. Nosso
objetivo é garantir a democracia e o
amplo debate de ideias, elementos
básicos de um processo eleitoral, que
não podem ser esquecidos.
O Sinasefe Sergipe quer que
seu filiado e filiada conheça
profundamente os candidatos e
candidatas e suas propostas. Nos
últimos dias, recebemos inúmeros
pedidos da base para que algo
fosse feito no sentido de garantir
a democracia. E, nesse sentido,
fazemos este convite público a todos
os candidatos e candidatas à Reitoria.
O debate será nos mesmos moldes
do realizado pela Comissão Eleitoral
das Eleições do Sinasefe Sergipe,
intensamente elogiado pela categoria
em todos os campi do IFS, mostrando
que os servidores e as servidoras
do instituto estão atentos à sua
realidade e querem sim, debater
ideias e propostas com as pessoas
que pretendem gerir a vida do IFS
pelos próximos quatro anos.
Nossa proposta de debate são
cinco blocos, totalizando 2h10 de
duração, e estruturados da seguinte
forma: bloco de apresentação
dos candidatos, bloco com uma
pergunta elaborada pelo Sinasefe
Sergipe para os candidatos, três
perguntas enviadas pela base para
os candidatos e que serão sorteadas
pelo (a) apresentador (a), bloco com
duas perguntas dos candidatos e
candidatas (farão perguntas entre si)
e o último bloco com as considerações
finais.
A assessoria jurídica do Sinasefe
Sergipe será convidada a julgar
os casos de direito de resposta; as
perguntas entre os candidatos deverão
ter no máximo 1 (um) minuto; o
controle de tempo a mediação do
debate e os sorteios serão feitos pela
produtora contratada pelo Sinasefe

Sergipe; a ordem dos blocos será
sorteada pela mediação do debate;
As perguntas enviadas pelos
servidores
não
poderão
ser
direcionadas a nenhum candidato em
específico; devem versar sobre temas
pertinentes ao cargo pleiteado e não
devem conter ofensas de nenhum
tipo; caso estas condicionantes não
sejam atendidas, o Sinasefe Sergipe
não colocará a pergunta para sorteio;
O tempo de fala será rigorosamente
observado e o microfone será cortado
assim que o tempo acabar. Um
cronômetro será colocado para que
os candidatos possam observar o
tempo;
Os candidatos poderão ter, ao
fim do debate, uma cópia digital do
mesmo, sendo necessário levar um
HD externo para o debate; o debate
será transmitido ao vivo pelas redes
do Sinasefe Sergipe.
Vale ressaltar que o formato é
uma proposta e pode ser ajustado em
comum acordo com os candidatos e
candidatas. Para isso, chamamos os
participantes e/ou representantes
das candidaturas para uma reunião
na próxima sexta, dia 10 de junho,

às 15 horas, na sede do Sinasefe
Sergipe, que fica na avenida Alan
Kardec, 38, bairro Getúlio Vargas.
Já enviamos ofício-convite para as
candidaturas.
Caso apenas um candidato ou
candidata compareça ao debate, as
perguntas enviadas pelos servidores
e servidoras serão feitas ao candidato
ou candidata presente como
entrevista pelo mediador (a) do
debate.
A transmissão será pelo canal do
Sinasefe Sergipe no Youtube (https://
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www.youtube.com/sinasefesergipe),
no dia 13 de junho, às 16 horas,
e acontecerá no Sindicato dos
Jornalistas de Sergipe (Sindijor), que
fica na rua Maruim, 767, Centro de
Aracaju.
Você pode mandar sua pergunta
para os candidatos e candidatas pelo
email do Sinasefe Sergipe sinasefese@
gmail.com até as 17 horas da sexta,
dia 10. Lembrando que a pergunta
não pode ser direcionada a algum
candidato ou candidata específicos.
Toda a comunidade acadêmica
(professores, professoras, técnicos,
técnicas e estudantes) pode enviar
perguntas.
Fique atento e participe. O
Sinasefe Sergipe está aqui para fazer
valer a democracia, a liberdade e a
cidadania.

AGORA , A CASA DA CÓPIA
TAMBÉM É GRÁFICA E EDITORA
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Senador Alessandro entrega mais
de 1,2 milhões em maquinários
para municípios sergipanos
O senador Alessandro Vieira
(PSDB) participou da entrega de
importantes equipamentos para
municípios sergipanos, na manhã
desta quarta-feira (08), na sede da
Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf). O maquinário
foi adquirido a partir das emendas
do senador Alessandro, e os
projetos foram escolhidos pelos
sergipanos através do Edital de
Emendas Participativas. Ao todo
foram entregues R$ 1.248.027,87
em material para entidades e
órgãos públicos das cidades de
Aracaju, Barra dos Coqueiros,
Campo do Brito, Lagarto, Nossa
Senhora das Dores, Riachuelo, São
Domingos e Umbaúba.
A solenidade de entrega foi
acompanhada
pela
deputada
Kitty Lima (Cidadania), por
prefeitos, lideranças municipais
e representantes das instituições
beneficiadas. O superintendente
regional da Codevasf em Sergipe,
Marcos Alves Filho, agradeceu a
confiança do senador Alessandro
no trabalho da instituição. “Apesar
desses mais de dois anos de
pandemia, o trabalho da Codevasf
não parou. Seguimos com as obras,
entregas, aquisições, fiscalizações.
E isso só é possível em virtude da
equipe técnica. Por isso, senador
Alessandro, quando o senhor confia
na nossa gestão está confiando
no trabalho dos nossos técnicos.
E em nome deles eu agradeço
essa parceria que vem dando

certo, atendendo os sergipanos na
ponta, com o que mais precisam”,
assegura o superintendente da
Codevasf.
Dentre
os
equipamentos
entregues estão computadores
completos, kits de panificação
e de corte e costura, freezeres,
geladeiras,
caminhões
baú
frigorífico,
caminhão
com
carroceria em madeira, dentre
outros. O senador Alessandro
Vieira ressaltou o trabalho técnico
desenvolvido pela Codevasf e
pelas entidades que atendem
diretamente os sergipanos.
“A função do político é fazer essa
ponte entre o recurso público e as
necessidades reais da população.
Eu entendo que o caminho é esse:
devolver para o cidadão o direito de
escolher onde o dinheiro deve ser
aplicado. Nosso dever é, de forma
simples e objetiva, dar suporte
para as ações que cuidam dos
sergipanos”, destaca Alessandro
Vieira.
A Associação Comunitária União
Dos Estudantes e Agricultores de
Sergipe (UNIAGRO), localizada
em São Domingos, foi uma das
entidades beneficiadas e recebeu
um caminhão baú refrigerado.
Janiclecio Macedo, presidente da
UNIAGRO revela que os agricultores
tinham dificuldade com a logística
do transporte da produção, que
inclui frutas, hortaliças, farinha de
mandioca, polpa de frutas e mel de
abelha.

“Esse caminhão é fruto do terceiro
Edital de Emendas Participativas
do senador Alessandro. É um
sonho sendo realizado e que vai
ajudar mais de 100 famílias de
agricultores associados, além de
uma ramificação de cooperativas
parceiras da UNIAGRO em Canindé,
Umbaúba,
Indiaroba,
Divina
Pastora e Malhador”, evidencia
Janiclecio.
os

A

votação para escolher
projetos selecionados que

devem receber recursos das
emendas do senador Alessandro
do quarto Edital de Emendas
Participativas
estão
abertas
até o dia 17 de junho, pelo site
w w w. e m e n d a s p a r t i c i p a t i v a s .
com.br . “É muito importante
a participação dos sergipanos
na votação do Edital. Quando a
população escolhe pra onde vai
o dinheiro do Orçamento, ela
fiscaliza melhor e cobra mais
de quem vai executar a obra”,
pontua Alessandro.
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Estudantes socializam práticas exitosas na Mostra Científica
e Cultural da Educação Profissional e Tecnológica
Cerca de 400 estudantes
de 14 escolas da rede
estadual que ofertam a
Educação Profissional e
Tecnológica se reuniram
nesta quarta-feira (15), em
Aracaju, para participar da
Mostra Científica e Cultural
da EPT, cuja proposta
é valorizar, divulgar e
compartilhar as práticas
exitosas que ocorreram
nas unidades escolares.
Além da apresentação dos
projetos e socialização
de
experiências,
os
participantes
puderam
acompanhar
ainda
a
palestra
“Educação
Profissional:
mitos,
dilemas
e
desafios”,
com o convidado Paulo
Wollinger, professor do
Centro de Referência em
Formação e Educação a
Distância (IFSC-Cerfead),
que atua na formação
de professores para a
Educação Profissional.
Abertura do evento
ficou por conta da banda
de MPB do Conservatório
de Música de Sergipe,
seguida da apresentação
do cantor lírico Cauã
Vicente, aluno do Centro
de Excelência em Educação
Profissional Seixas Dória,
de Nossa Senhora do
Socorro, espetáculos que
abrilhantaram o evento
e emocionou todos os
presentes.
Organizada
pelo Departamento de
Educação (DED), por meio
do Serviço de Educação
Profissional
(Sepro),
a Mostra Científica e
Cultural da EPT acontece
no Centro Universitário
Maurício de Nassau, em
Aracaju.
O
superintendente
executivo
da
Seduc,
professor José Ricardo
de Santana, destacou que

ações.
Nós
queremos
revolucionar
com
a
tecnologia para o uso
social. Queremos trabalhar
acessibilidade e também
a inclusão social, além do
meio ambiente, por conta
da energia renovável, ou
seja, nós estamos junto
com o social para trazer a
tecnologia e o bem-estar
para a sociedade”.

ações desse segmento
motivam e evidenciam o
potencial dos alunos, e
melhoram a aprendizagem.
“Propostas como essas
nos deixam cada vez
mais empolgados. Ações
que mostram resultados,
como os alunos estão
trabalhando em sala de
aula, e, principalmente, o
que está sendo produzido.
A ideia é que a educação
profissional
é
um
elemento essencial para
a formação do estudante,
para dar oportunidade
dele se inserir no mercado
de trabalho, e mais do que
isso, dando oportunidade
de
avançar
na
aprendizagem”, destacou.
A diretora do DED,
professora Ana Lúcia Lima,
ressaltou a importância
do
engajamento
das
escolas em torno das
atividades
exitosas.
“Todos
os
trabalhos
desenvolvidos em nossas
escolas que oferecem
educação profissional e
tecnológica com os nossos
estão aqui, socializando
suas
experiências

acadêmicas e isso é muito
importante porque é uma
motivação para os alunos,
é o reconhecimento do
trabalho
dos
nossos
professores. A educação
profissional ela integra
um dos itinerários do
Novo Ensino Médio, então
é muito importante que o
aluno ao concluir o ensino
médio ele já tenha a
possibilidade de conclusão
de um curso técnico de
nível médio para ele ter
acesso ao mercado de
trabalho”, reforçou.
A
experiência
da
EPT com encontros que
evidenciam
práticas
exitosas das escolas é
vasta. Segundo a chefe
do
Sepro,
professor
Rivânia Andrade, esse
movimento começou em
2018, quando aconteceu a
mostra técnica, em 2019,
de forma síncrona, por
conta da pandemia. Esse
é um momento para abrir
horizontes dos nossos
alunos. A gente está
construindo a política da
educação
profissional,
nos aproximando do setor

produtivo
expandindo
a educação profissional
e agora tivemos um um
ponto de atenção: duas
escolas nossas de educação
profissional se destacaram
no Idese, como CEEP
Profa. Neuzice Barreto, em
Nossa Senhora do Socorro,
que ficou em segundo
lugar geral, referente ao
3º ano do ensino médio,
e o CEEP Marcelo Déda,
de Carmópolis, em quarto
lugar. Então, realmente
é um momento ímpar na
educação profissional”.
Práticas exitosas
A aluna Lara Fernanda
Oliveira, do Centro de
Excelência em Educação
Profissional
Profa.
Neuzice
Barreto,
do
curso
de
Automação
Industrial, destacou que
estava empolgada com a
oportunidade de expor seu
projeto. A jovem trabalha
em um protótipo que visa
desenvolver uma cadeira
de rodas elétrica movida
a energia solar. “É muito
gratificante estar aqui hoje
podendo apresentar nossas

Para Jheniffer Santos,
aluna do curso de Química
do Centro Estadual de
Educação
Profissional
Governador
Marcelo
Déda, em Carmópolis,
o
intercâmbio
de
conhecimento foi essencial
para sua experiência no
evento. “Estou achando
maravilhoso porque é
muito importante a gente
estar aqui mostrando não
só o que a gente produz,
mas também de outras
escolas. Estamos felizes em
poder apresentar e mostrar
para os outros alunos o
que a minha escola tem a
oferecer”, destacou.
Já o professor Dagoberto
Albuquerque Neto, do
CEEP Neuzice Barreto,
falou da importância da
troca
de
informações
entre os alunos de várias
escolas, “para que eles
possam interagir uns com
os outros e ver o que cada
escola está desenvolvendo.
A nossa escola, por
exemplo, atua na parte
de automação industrial
e
robótica.
Então,
nossos alunos trouxeram
algumas amostras sobre
robótica, sobre automação
industrial, porque é uma
atitude muito importante
do estado. Incentivar esse
ensino profissionalizante
nas escolas para preparar
esses alunos já pro
mercado de trabalho”.
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INDIQUE IMÓVEIS
PARA A VALOR E
GANHE DINHEIRO.
GANHE R$ 100,00
GANHE R$ 50,00
POR CADA IMÓVEL DE
ALUGUEL OU VENDA
INDICADO E PUBLICADO

POR CADA IMÓVEL DE ALUGUEL
INDICADO E PUBLICADO
COM EXCLUSIVIDADE.

GANHE R$ 1.000,00
POR CADA IMÓVEL INDICADO
QUE FOR VENDIDO

ACOMPANHE TODAS AS
SUAS INDICAÇÕES E VEJA
O DINHEIRO ENTRAR

ACESSE
AGORA
E COMECE A
INDICAR.
INDIQUE.VALORIMOBILIARIA.COM.BR
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Viva onde a cidade
pulsa mais forte,
E a natureza
inspira mais
fundo.

Conheça em breve o
condomínio horizontal
de alto padrão, no
coração da cidade,
reservado a você.

MA I S I N F OR MAÇÕE S

9 9978-4222
9 9972-5447
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SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS
CONEXÃO COM PESSOAS.
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Como é feito esse procedimento?
Apenas algumas consultas pré-operatórias, são instalados 4 ou 6
implantes, e no mesmo dia é instalada uma prótese fixa.Sobre os
implantes é realizada uma prótese totalmente em acrílico parafusada,
para fazer uma prótese fixa de todos os dentes com carga imediata. O
uso de Carga Imediata sobre rebordos sem dentes vem utilizado com
sucesso atualmente.É um processo rápido que pode ser concluído
em poucos dias, mediante planejamento prévio. Pode ser feita tanto
em arcada superior quanto inferior. Venha fazer a Avaliação com Dr.
Paulo Nand, especialista em Reabilitação Oral por Implantes, diga
adeus a sua prótese e venha sorrir sem medo, ter qualidade na sua
mastigação e tenha sua auto estima de Volta.

Rua frei Paulo 396, Aracaju - SE

Telefone: (79) 3025-0010
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Belivaldo reajustará gratificação para incentivar
professores a trabalhar no interior de Sergipe
O Projeto de Lei
Complementar
do
governo do Estado para
aumento dos valores
relativos à gratificação
de professores que atuam
no interior do estado foi
aprovado nesta quartafeira, 15, na Assembleia
Legislativa de Sergipe
(Alese). Com a alteração
dos requisitos e valores
para
o
pagamento
da
Gratificação
por
Interiorização
da
Atividade Docente, o
Estado busca garantir
que os servidores do
Magistério que atuam
em municípios fora de
seu local de residência
possam receber valores
mais
adequados
à
realidade atual, em se
tratando de deslocamento
e de transporte.
O reajuste representa
um aumento superior
a
204,5%
quando
comparado aos valores
atuais, alcançando todas
as faixas de pagamento
no que diz respeito às
distâncias entre os locais
de residência e de lotação.
Assim, o professor que
precisa percorrer uma
distância de até 30 Km e
recebia como gratificação
R$ 95,64, passará a
receber R$ 291,26. O
servidor que trabalha
a uma distância entre
31 km a 50 km do seu
domicílio e recebia R$
189,38, passará a ter uma
gratificação de R$ 576,70.
Para quem recebia R$
284,06, por se deslocar
a um percurso de 51 km
a 70 km, passará a R$
865,01. Para o docente
cujo deslocamento é de
71 Km a 90 Km, o valor
passa de R$ 378,75 para

ensino, de possibilitar
aos nossos estudantes
o
acesso
a
bons
profissionais seja na
capital ou no interior”,
declarou
Belivaldo
Chagas.

R$ 1.153,36. Já para
trajetos acima de 90 Km,
a gratificação passará
de R$ 473,44 para R$
1.441,61.
A gratificação tem
como objetivo estimular
o funcionamento regular
das unidades da Rede
Estadual de Ensino no
interior,
influenciando
a
disponibilidade
e
motivação
dos
profissionais nas escolas
estaduais por todo o
território sergipano. Com
a alteração, o projeto
visa melhorar a situação
remuneratória
atual,
uma vez que a versão
anterior da lei definia
valores compatíveis com
a realidade de 2001.
“É mais uma medida
para
fortalecer
a
interiorização do ensino
e
valorizar
nossos
servidores,
a
partir

do
reconhecimento
da
atuação
desses
profissionais em regiões
mais longe do seu local
de residência, o que
garante a existência
do
Ensino
Público

pelas diversas regiões
de Sergipe. Com essa
valorização,
ganham
os servidores e ganha
toda a sociedade, já que
sabemos da importância
da interiorização do

O PL segue, agora, para
sanção do governador,
possibilitando
o
acréscimo e revogação
de dispositivos do artigo
37 da Lei Complementar
Nº 61, de 16 de julho de
2001, que dispõe sobre
o Plano de Carreira
e
Remuneração
do
Magistério Público do
Estado de Sergipe. Para a
concessão da Gratificação
por Interiorização da
Atividade
Docente,
o
profissional
do
Magistério
deve
comprovar a distância
entre a sua residência
e o município de sua
lotação,
enquadrandose em uma das cinco
faixas
remuneratórias
especificadas
pela
normativa.
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“Não dá mais para esperar, precisamos agir”, alerta
Breno Garibalde durante Semana do Meio Ambiente
jlpolitica.com.br

dos Direitos da Mulher e da
Comissão Regional de Itabaiana
e Região Agreste.

Em pleno 2022 e após 2 anos
sem a celebração dos festejos
juninos, aparentemente, nada
mudou: um homem agrediu a
advogada Luciana Costa por ela
ter se recusado a dançar com ele.

A Polícia Civil está investigando
o caso, através da Delegacia
de Atendimento à Mulher,
vinculada à Delegacia Regional
de Itabaiana. As imagens do
agressor já foram divulgadas
e o desejo da população é de
que o autor do crime possa ser
identificado e punido.

O fato ocorreu durante
a abertura da Festa do
Caminhoneiro,
na
última
segunda-feira, 13. Ela precisou ser
hospitalizada após ser vítima de
agressão e importunação sexual.

Isso aconteceu, em parte,
no final da tarde desta quarta,
quando o agressor foi levado
pra Polícia para depoimento. No
entanto, por não ter sido pego
em flagrante, ele foi liberado
logo em seguida.

Luciana havia se negado
a dançar e se relacionar com
o agressor, que continuou
insistindo
e,
não
sendo
atendido, desferiu um soco no
rosto da moça.
O caso repercutiu pela
agressividade do homem, que
acabou quebrando o nariz de
Luciana. Ela precisou passar
por cirurgia e o suspeito ainda
não foi identificado.

Algumas entidades emitiram
notas de repúdio, como a Ordem dos
Advogados do Brasil em Sergipe OAB/SE -, que prestou solidariedade
à advogada e afirmou que repudia
“qualquer forma de violência física
ou verbal”.

O órgão disse ainda que
está
acompanhando
os
procedimentos
referentes
ao ocorrido e se colocou à
disposição da vítima para
auxiliar no que for necessário
por meio da Comissão de Defesa

Alex Gomes dos Santos
tem 21 anos e é natural de
São Bernardo dos Campos,
SP. Após o depoimento, ele foi
entrevistado por um programa
local. Nas imagens, aparece
segurando uma Bíblia.
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Semanal
ÁRIES (21/3 A 20/4)

Com Marte, seu planeta regente, recebendo a
energia de Peixes, esse é um momento para buscar maior
tranquilidade e leveza na sua relação amorosa. O céu
astrológico do momento pede para que você suavize seus
impulsos e observe com atenção os comportamentos e
ações para não agir de forma impetuosa e rígida com o
par. A partir do sábado (23), respeite seus sentimentos
e os sentimentos da pessoa ao seu lado, pois a Lua
minguante poderá te deixar sensível. O ideal para esse
período é buscar atividades prazerosas e leves com o
outro para que a relação fique em harmonia. Se estiver
solteira, os próximos dias podem trazer surpresas no
amor, incluindo o início de um novo romance ou o
surgimento de um novo interesse amoroso.

CÂNCER (21/6 A 21/7)

Na sexta-feira (22), a Lua será ativada pela
energia de Capricórnio e esse trânsito, junto com
Mercúrio em Touro, pedirá de você mais maturidade,
responsabilidade
e
comprometimento
afetivo.
Assim, será um período para buscar fortalecer seu
relacionamento por meio da confiança, da calma, da
paciência e da honestidade. Marte, Vênus e Júpiter
serão planetas importantes para você nesta semana,
por isso, é positivo compartilhar seus sonhos e desejos
mais profundos com o par. Essa atitude poderá gerar
mais intimidade emocional entre vocês. Se estiver
solteira, os próximos dias serão de romantismo, e esse
clima pode ser positivo para conhecer novas pessoas
ou fortalecer algum envolvimento afetivo que já esteja
acontecendo na sua vida.

LIBRA (23/9 A 22/10)

A Lua minguante, que acontece no sábado (23), tocará
profundamente o seu relacionamento, deixando a semana
positiva para buscar mais leveza e tranquilidade no amor.
Use os próximos dias para passar um tempo tranquilo e
calmo com seu par, fazendo atividades que sejam prazerosas
para você e para a pessoa ao seu lado, especialmente se
elas forem perto da natureza ou novas experiências, como
conhecer lugares que vocês nunca estiveram. O Sol em
Touro pedirá que você respeite seus sentimentos e não
tente ignorar o que sente. Ao invés disso, converse sobre
essas emoções com seu par. Se estiver solteira, reavalie as
pessoas que estão se aproximando, essa reflexão te ajudará
a entender de forma mais clara quem realmente tem algo a
ver com você e quem não merece ser mantido na sua vida.

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)

Na sexta-feira (22), a Lua estará no seu signo e, nesse dia em
específico, pode ser um ótimo momento para demonstrar seus
sentimentos para a pessoa ao seu lado de forma mais madura,
seja com um elogio ou uma atitude que alegre o par. Com o Sol
estando no signo de Touro, você poderá se sentir mais segura
emocionalmente e isso te deixará mais confortável, favorecendo
a evolução do seu relacionamento para algo mais sério, estável
e íntimo. Na quarta-feira (27) e na quinta-feira (28), evite a
rigidez e a teimosia. Ao invés disso, busque ser justa e paciente
com os assuntos amorosos. Se estiver solteira, será uma semana
interessante para se afastar de pessoas que te tragam dúvidas,
incertezas e medos no amor, isso será necessário para que você
possa abrir espaço para novas experiências românticas. Não
tente manter ou construir um envolvimento com quem não
entrega aquilo que você deseja ou espera, o melhor a ser feito.

TOURO (21/4 A 20/5)

Sol e Mercúrio se encontram no seu signo, indicando
um momento muito positivo para se mostrar mais na
relação amorosa. Fale sobre seus sentimentos, desejos para
a relação e esclareça aquilo que pode estar te incomodando.
É um período para ter mais voz dentro do relacionamento.
Contudo, na quarta-feira (24), evite a teimosia e a rigidez
com o seu par, ao invés disso, busque agir de forma
honesta e verdadeira para não gerar desentendimentos
sem necessidade. Experimente se comunicar de uma forma
mais afetuosa e paciente, mesmo se for para resolver
conflitos. Se estiver solteira, os próximos dias podem ser
interessantes para lidar com questões mal resolvidas no
amor, já que esse período é propício para se desprender do
passado e finalizar ciclos antigos, caso você ainda se sinta
presa à algo que ficou para trás.

LEÃO (22/7 A 22/8)

Com a Lua minguante acontecendo no sábado (23),
esta poderá ser uma semana de introspecção e sensibilidade
emocional, por isso, o conselho é evitar muita agitação
e impulsividade com o par. O ideal é buscar maior
tranquilidade e harmonia, focando em atividades que tragam
leveza e descontração como, por exemplo, assistir algum
filme divertido juntos ou simplesmente passar um tempo
perto da natureza. Na quarta-feira (27) e na quinta-feira
(28), Saturno e Mercúrio formam um aspecto de quadratura
e será importante controlar suas emoções e ações para não
gerar desentendimentos. Se estiver solteira, não é um bom
momento para iniciar novos envolvimentos amorosos ou
se envolver com pessoas que você não confia. O melhor a
ser feito agora é desacelerar o seu ritmo e deixar as coisas
fluírem de forma mais leve e natural nessa esfera da sua vida.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

O Sol em Touro influencia fortemente seu relacionamento
amoroso, trazendo uma semana de muito afeto. O período
é positivo para marcar encontros ou jantares românticos
e passar um tempo de maior qualidade com a pessoa ao
seu lado. A Lua minguante, que acontece no sábado (23),
poderá te deixar bastante sensível e o ideal é que você tome
cuidado para não acabar agindo de forma impulsiva por
estar com as emoções à flor da pele. Na terça-feira (26),
uma energia especial será positiva para conversas mais
profundas e íntimas entre você e seu par. Se estiver solteira,
é um ótimo momento para o amor, com a possibilidade
de novos encontros e até um novo interesse amoroso.
Porém, para que isso possa acontecer, será necessário que
você saia da sua zona de conforto, movimente-se para que
oportunidades cheguem na sua vida.

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)

Urano, seu planeta regente, passa a semana toda sem
fazer grandes aspectos no céu astrológico, e isso significa
que é um momento para buscar maior estabilidade no
relacionamento amoroso por meio de afetos, conversas
leves e da compreensão. A partir da sexta-feira (22)
até a terça-feira (26), serão dias especiais para fazer
atividades que ajudem a aliviar possíveis tensões ou
desentendimentos entre o casal. Na segunda-feira (25),
tome cuidado com a impulsividade, é melhor pensar bem
antes de agir para não magoar a pessoa ao seu lado. Se
estiver solteira, é um momento positivo para cogitar a
construção de um relacionamento amoroso mais sério,
por isso, aproxime-se de quem tem esse mesmo desejo
e não dê tanta atenção para pessoas que não querem se
envolver profundamente agora.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)

Com a Lua minguante, você poderá se sentir bastante
agitada mentalmente e emocionalmente, o que pode gerar
muitas inseguranças e dúvidas. Por isso, a partir do sábado
(23) até a segunda-feira (25), tome cuidado com as críticas e
expectativas excessivas em relação ao seu par. O ideal é tentar
acalmar a mente e seus sentimentos antes de falar ou fazer
algo para evitar instabilidade na relação amorosa. Vênus e
Mercúrio, seu planeta regente, te estimulam a fortalecer o
afeto e o respeito com o par sempre que for necessário. Se
estiver solteira, esse é um momento para esclarecer algum
mal-entendido na sua esfera amorosa. Se permita ouvir mais
o que a/as pessoa/as tem a dizer antes de tirar suas próprias
conclusões, assim conseguirá observar com mais facilidade
quem de fato pode ser um interesse amoroso confiável e
compatível com você e quem não é.

VIRGEM (23/8 A 22/9)

Seu signo será altamente influenciado por Júpiter,
Vênus e Marte e, por isso, é um ótimo período para
desenvolver mais cuidado, paciência e afeto com o par.
Demonstre suas emoções e permita-se estar mais aberta a
mostrar também suas vulnerabilidades para o outro, essa
atitude trará mais intimidade e harmonia para a relação
amorosa. A partir da sexta-feira (22), Mercúrio e Saturno
criam um aspecto tenso no céu e será necessário, pelo
resto da semana, tomar cuidado com palavras ou ideias
rígidas demais. Essa rigidez poderá afastar ou assustar a
pessoa ao seu lado. Se estiver solteira, é uma excelente
semana para conversar com novas pessoas, marcar
encontros e até mesmo encontrar algum novo interesse
amoroso que mexa com você de forma mais profunda.

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

Esta é uma semana positiva para desacelerar um pouco mais
e aproveitar a companhia da pessoa ao seu lado com leveza. Com
Mercúrio em Touro, pode ser um excelente momento para ter
conversas mais descontraídas com seu par ou passar alguns dias
perto da natureza em um momento romântico para o casal. Com
o Sol em Touro e a energia forte de Peixes, tudo o que você puder
fazer para proporcionar bem-estar, tranquilidade e afeto entre
vocês será bem-vindo para manter o equilíbrio do relacionamento.
Se estiver solteira, é um momento para se desprender de pessoas
ou situações do passado. Não é indicado tentar iniciar um novo
envolvimento amoroso caso sinta que algum ciclo antigo ainda
não está verdadeiramente finalizado em seu coração. Durante os
próximos dias, você pode ter maior racionalidade para entender
seus sentimentos e desejos dentro dessa esfera de vida.

PEIXES (20/2 A 20/3)

O céu astrológico continua com uma energia bastante
intensa para o seu signo e também para a sua esfera amorosa,
e essa intensidade energética deve aumentar a partir do
sábado (23) com a Lua em sua fase minguante. O ideal para
os próximos dias é buscar mais apoio e acolhimento do seu
par, pois você poderá se sentir mais sensível e carente. Evite
desentendimentos por situações pequenas e busque ouvir
mais o que a pessoa ao seu lado tem a dizer para não tirar
conclusões precipitadas. Até quarta-feira (27), teremos bons
dias para ter atitudes românticas como, por exemplo, fazer
um elogio ou presentear com algo especial. Se estiver solteira,
precisará resgatar sua confiança no amor e, para isso, esteja
perto de pessoas que te inspiram e que te façam acreditar
novamente na possibilidade de encontrar alguém especial.

26

19 a 25 de Junho de 2022 - Edição 265

RUA C1, 54
AUGUSTO
FRANCO

79 99933.2263

(79) 3214-2322 / 3214-0406

79 99998-1000
79 99945-2000
79 3431-1333

19 a 25 de Junho de 2022 - Edição 265

27

Zezinho Sobral: “Sergipe tem potencial para
se consagrar como a nova estrela do gás”
jlpolitica.com.br

ampliando o suprimento na
região Nordeste”, enalteceu o
deputado.

Sempre atento e atuante
nas ações de promoção do
desenvolvimento de Sergipe,
o deputado estadual Zezinho
Sobral, PDT, participou da
solenidade que marcou a
assinatura do Protocolo de
Intenções entre o Governo do
Estado e a Petrobras para a
expansão e comercialização
de gás natural. O objetivo
é desenvolver ainda mais
a cadeia do Petróleo, Gás
e Fertilizantes no Estado
e
despertar
potenciais
investidores
ou
grandes
consumidores de gás natural
através de contratos de
longo prazo a ser produzido
no projeto Sergipe Águas
Profundas - SEAP.
De acordo com Zezinho
Sobral, que é líder da bancada
governista na Assembleia
Legislativa, Sergipe atrai
olhares de investidores do
Brasil e do mundo e trabalha
para desenvolver mecanismos
de avanços para o ambiente
de
negócios,
criando
condições de competitividade
para o petróleo e gás natural,
diante das descobertas e dos
investimentos
anunciados
pela Petrobras para o estado
nos próximos anos.
“Este
é
um
novo
momento de independência
de Sergipe para o presente e
o futuro, com a perspectiva
de que o estado possa
buscar o estímulo com a
chegada de novas empresas,
a vinda de estruturas para
viabilizar a conexão do
gás que será produzido
aqui em águas profundas
mas, principalmente, do
Terminal de Regaseificação
da Celse, que já está em
funcionamento.
Então,
conectar o Terminal ao
Nordestão, que é o Gasoduto
do Nordeste, permitirá que

“Já temos a energia eólica,
energia
elétrica,
etanol,
hidroelétrica e reforçamos
o nosso potencial imenso de
produção de gás e petróleo
em
águas
profundas.
Precisamos explorar o que
vem da nossa terra. Sergipe já
atrai olhares do mundo. Não
é uma expectativa de futuro
somente. As coisas estão
acontecendo em Sergipe.
Os investimentos iniciam já
este ano, utilizando o que já
temos. Qual o terminal de
acesso de gás no Brasil hoje?
O Terminal de Regaseificação
da Celse que está aqui em
Sergipe”, reforçou Zezinho
Sobral.
esse gás possa ser consumido
em qualquer estado do
Brasil”, afirmou Sobral.
“Temos
um
grande
potencial e as coisas estão
se concretizando com a
capacidade de lançar esse gás
para ser consumido e, assim,
ampliar a produção industrial,
a produção de fertilizantes,
dentre outras inúmeras ações
que podem ser realizadas.
Sergipe caminha nos trilhos
do
desenvolvimento
e
conseguimos atrair os olhares
de
novos
investidores”,
complementou.
A oferta de gás representa
um grande atrativo de
empreendimentos
com
consumo intensivo de gás. O
Protocolo de Intenções visa,
também, externar o propósito
de prospecção e estruturação
de oportunidades de negócios
como fornecimento de gás
natural para consumidores
existentes e para novos
consumidores incentivando
o desenvolvimento industrial
com uso de gás natural
proveniente do campo de

Sergipe, seja como matériaprima ou como geração de
energia e calor.
“Com a garantia do
suprimento do gás natural
e a previsibilidade do seu
preço, os grandes projetos
comuns intensivos do gás
natural serão alavancados.
É a oportunidade que nosso
estado tem para fortalecer
parcerias com os potenciais
interessados em contratar
suprimentos de gás natural a
ser produzido no SEAP. Existem
estudos
de
viabilidades
para a implantação de
novos
empreendimentos
intensivos de gás natural.
Se observarmos como foi
positiva a retomada da Unigel
Agro para fortalecer a cadeia
produtiva de fertilizantes
no Brasil, a produção
de cerâmica no Distrito
Industrial de Nossa Senhora
do Socorro, fábrica de vidros,
a ação da Termelétrica da
Celse,
percebemos
que
Sergipe caminha bem e abre
portas para novas empresas.
É um trabalho efetivo de
conectar o Terminal ao

Nordestão
ao
gasoduto
principal, mas é também
atraindo
investimentos,
permitindo que indústrias
implantem aqui”, destacou
Zezinho Sobral.
O deputado destacou,
ainda, que Sergipe vem
desenvolvendo uma política
de promoção de maior
competitividade para o gás
natural no estado, através
da redução do ICMS do
gás para uso industrial e
veicular, ações aliadas aos
incentivos fiscais previstos
no Programa Sergipano de
Desenvolvimento Industrial
(PSDI). “Sergipe se consagra
como a nova estrela do gás!
Está consolidado com Polo
de Fertilizantes associado
à oferta de gás offshore,
capaz de viabilizar a atração
de investimentos do setor,
promover o fortalecimento
da cadeia produtiva de
fertilizantes,
geração
de
emprego e renda (diretos e
indiretos). Sergipe cresce e se
consolida no cenário nacional
e se tornará, em breve, uns dos
maiores polos de gás do país,

PRESENÇAS
A assinatura do Protocolo
de Intenções entre o Governo
do Estado e a Petrobras para
a expansão e comercialização
de gás natural contou com
a presença do governador
Belivaldo Chagas, o diretor
de refinos e gás natural
da
Petrobras,
Rodrigo
Costa,
do
secretário
de
Desenvolvimento
Econômico, da Ciência e
Tecnologia, José Augusto
Carvalho, o superintendente
executivo
da
Sedetec,
Marcelo Meneses, o diretorpresidente da Companhia de
Desenvolvimento Econômico
de Sergipe (Codise), José
Matos, o diretor-presidente
da
Agência
Reguladora
de Sergipe (Agrese), Luiz
Hamilton
Santana,
o
secretário
executivo
do
Fórum Estadual de Petróleo
e Gás, Márcio Félix, o diretorpresidente da TAG, Gustavo
Labanca, o CEO da Celse,
Glauco Campos, o diretor da
Unigel Agro, Eduardo Barreto,
entre outras autoridades.
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Unha Pintada apresentará
show do seu projeto em
Aracaju

O cantor Unha Pintada está se
preparando para fazer um show
especial na capital sergipana, no
próximo dia 7 de julho. Fenômeno do
arrocha em todo país, o artista será
atração principal do projeto ‘Unha
Prime’, que ocorrerá a partir 20
horas, na Arena e Eventos, localizada
na Coroa do Meio. Assinada pela
Augustus Produções e Pida, o evento
reunirá outros grandes nomes do
arrocha, que cantarão para o público
da Arena Gostosinho, Área Vip e
Lounge. Subirão ao palco, Thiago
Aquino, Limão com Mel, Luanzinho
e Samyra. Os ingressos podem ser
adquiridos através do endereço
eletrônico: www.vendas.boratickets.
com.br e também na loja Sou Dila
(RioMar Shopping Aracaju).

Websérie infantil

O teatro de bonecos do Dr. Botica
sai dos teatros e ganha espaço
na internet, em novo formato,
contando as aventuras do mago
que é conhecedor da natureza e
conscientiza crianças de 4 a 8 anos
sobre a necessidade de preservação
da fauna e flora. Em parceria com
a Cia. Almazem, companhia de
teatro de bonecos, e a Royal Pixel,
produtora de vídeos, O Boticário
lança dez episódios inéditos, de
aproximadamente 6 minutos cada
um. Os episódios são divulgados
semanalmente, com dois novos
episódios por semana, desde 11 de
maio, totalizando dez episódios que
podem ser assistidos no YouTube do
Boticário. Já os produtos que levam
o Dr. Botica podem ser encontrados
em todos os canais de venda da
marca.

condicionador, Nativa SPA Morango
Ruby é aliada da consumidora que
busca por uma linha de uso diário
para garantir a manutenção da
luminosidade da pele e proporcionar
nutrição superior aos cabelos, sem
perder a perfumação intensa já
reconhecida de Nativa SPA e o bemestar gerado pelos momentos de
autocuidado, com produtos cruelty
free e veganos. Os produtos estão
disponíveis em todas as lojas físicas
do país e pelo WhatsApp por meio
do número 0800 744 0010 – válido
para todo país.

Paróquia Santa Dulce dos
Pobres fará quermesse

A Paróquia Santa Dulce dos Pobres,
no Bairro Aruana, realizará no próximo
dia 25 de junho, uma “Quermesse e
Bingo” para angariar recursos. Tendo
como atrações Acácia Maria (The Voice
+), Cissy Freitas, Quadrilha São Bento
e Trio Pé de Serra São Bento, a festança
junina promete muita animação. Quem
quiser adquirir mesas e/ou cartelas do
bingo pode entrar em contato pelos
números 3027 3111/ 99903 – 3393.

Tributo ao Queen

Com tributo ao Queen, André
Abreu
interpretando
Freddie

Mercury apresenta o espetáculo
Queen Celebration no Teatro Tobias
Barreto, em Aracaju, no dia 15 de
julho. No palco, o artista dá vida
ao imortal Freddie Mercury em
um resgate histórico desta que é
uma das maiores bandas britânicas
de todos os tempos. O cantor,
multi-instrumentista,
compositor
e produtor musical impacta,
não apenas pela aparência física
semelhante a Mercury, mas pela
qualidade, afinação e extensão
vocal. Os ingressos estão sendo
vendidos na bilheteria do teatro e
na loja Habyto. Mais informações
através do telefone (79) 3213-0988.
Imperdível!

Casamento do Matuto,
em Graccho Cardoso

Mais um município anunciou sua
programação junina nesta semana. A
Prefeitura de Graccho Cardoso manterá
a tradição de 60 anos do evento e irá
realizar o Casamento do Matuto 2022, na
próxima sexta-feira, 24. A festa contará
com os shows da cantora Samyra Show,
Igor Ativado, Hugo Gavião e Zito &
Zetty. A concentração será a partir das
13h, no povoado Ponto Chique, de onde
todos os matutos seguirão em grandes
cortejos com destino à cidade.

NSPA Morango Ruby

O Rei Barbearia

O Rei Barbearia se destaca em
Aracaju pelo atendimento diferenciado,
capacitação dos profissionais, bom gosto
e localização privilegiada. A barbearia
foi ampliada e atende os clientes
com horário para atender a todos.
Lembrando que a barbearia conta ainda
com a manicure Vera. O Rei Barbearia
fica localizado na Rua Deozano Vieira
Freitas, no Bairro Grageru, fica atrás da
Pirelli da Avenida Hemes Fontes. Faça
agora mesmo o agendamento do seu
horário através dos números (79) 30856662 ou 9 9890-8960.

Nativa SPA, do Boticário, acaba
de lançar uma nova linha, inspirada
no morango, para corpo e cabelo.
Composta por loção corporal
(disponível em três volumetrias),
esfoliante
corporal,
sabonete
líquido, body splash, shampoo e

Tabela de jogos - A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes
(CBVD) anunciou a tabela de jogos do Campeonato Brasileiro Feminino de
Vôlei Sentado – 1ª etapa, que será realizado no Maceió Shopping, na capital
alagoana. A competição será realizada no período de 19 à 23 de junho
deste ano, tendo transmissão ao vivo por meio do Canal no YouTube da
CBVD. O campeonato contará com a participação de cinco equipes, tendo
a presença de mais de 60 atletas, dentre elas, as medalhistas de bronze
dos Jogos Paralímpicos de Tóquio. A competição será de chave única, onde
todos jogam contra todos, e o campeão será decidido por pontos corridos.
Contato e Parcerias: abrahao.filho82@gmail.com
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Trabalho Social da
Ceasa Aracaju é sério
e muito importante
para os filiados da
entidade e a
comunidade da região!

Escaneie o QR code
com o celular e saiba mais

Pesquisa e Inovação. Dois requisitos básicos
para pensar o futuro.
Por isso, a Assembleia Legislativa de Sergipe irá
divulgar a produção científica gerada pelas
universidades sergipanas.
O objetivo é proporcionar o reconhecimento de
trabalhos que podem impactar positivamente a
vida da população, inspirando novas ações,
produzindo resultados que contribuam para a
geração de emprego e renda.
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Central de Transplante de Sergipe
realiza captação de novos órgãos
Um fígado, quatro rins e
córneas foram captados, entre
a noite da última terça-feira
(14), e a manhã da quarta-feira
(15). Os procedimentos foram
realizados no centro cirúrgico
do Hospital de Urgência de
Sergipe Governador João Alves
Filho, depois que as famílias
autorizaram
as
doações.
Segundo o coordenador da
Central de Transplantes, Benito
Fernandez, os doadores, que
tinham idade de 37 e 49 anos,
sofreram morte encefálica.
A captação dos órgãos
começou na noite da terça-feira,
quando foram retirados os rins
do primeiro doador, que foram
encaminhados um para o Rio
de Janeiro e outro para Brasília.
Nesta manhã foi realizada a
retirada dos demais órgãos do
segundo doador. Uma aeronave
da Força Aérea Brasileira (FAB)

fará o transporte do fígado de
Aracaju para a Paraíba e outros
dois rins serão encaminhados
no início desta tarde para
Pernambuco,
onde
serão
transplantados.
“Nossa expectativa é de
que ainda este ano possamos
começar a fazer o transplante

Confiança faz último treino antes
da partida contra o Figueirense*

renal no Hospital Universitário
de Aracaju. Por outro lado,
estamos
aguardando
a
autorização do Ministério da
Saúde para que o Hospital
de Cirurgia possa realizar
os transplantes de fígado e
rim para que a gente possa
atender os nossos usuários aqui

mesmo no Estado”, assinalou
Fernandez.
As córneas retiradas dos
doadores ficam no Estado para
atender os usuários sergipanos,
como
destacou
Benito
Fernandez, informando que
nenhum dos dois corações pode
ser utilizado para transplante.

O Gerente de EHS da CELSE
em Sergipe formaliza
colaboração para a realização
da Expopesca Sergipe 2022 por
meio de Termo de Cooperação.
#Expopescasergipe v | #expopescasergipe2022
#institurofecomerciose | #exitose | #manguecultural

Na tarde desta sexta-feira (10), o elenco do Confiança realizou o
último treinamento antes da partida contra o Figueirense. O técnico
Felipe Maestro comandou um treino tático e de bola parada. Durante as
atividades, sócios torcedores aimplentes estiveram no Sabino Ribeiro para
acompanhar o treino.
“Essa semana foi muito boa para a gente nos preparar para fazer um
grande jogo. Essa competição é muito equilibrada, onde pontuar é muito
importante. A gente vai para vencer, mas se não der para vencer, trazer um
ponto é muito importante. Tenho certeza que vamos fazer um grande jogo
lá”, afirmou o volante Luiz Otávio. A delegação embarca para Florianópolis
na manhã deste sábado (11). Confiança e Figueirense se enfrentam neste
domingo (12), às 18h, no estádio Orlando Scarpelli.
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Investimentos em tecnologia e ações preventivas
tornam Aracaju uma cidade cada vez mais resiliente
André Moreira

jlpolitica.com.br
Em
maio,
choveu
quase o dobro do que era
esperado, em Aracaju. A
média histórica para o
mês é de 251 milímetros,
mas foram registrados 420
milímetros. As precipitações
continuaram regulares e, nos
primeiros 15 dias de junho,
já choveu 262 milímetros,
também ultrapassando a
média esperada, de 200
milímetros, para todo o mês.
“Historicamente, maio
e junho são os meses com
maior incidência de chuva
na capital. Mas, neste
ano, estamos registrando
um volume muito acima
da média. Somente no
último dia 11, choveu 70
milímetros, em 24 horas”,
detalha
o
secretário
municipal da Defesa Social
e da Cidadania, tenentecoronel Silvio Prado.
Devido à intensidade e à
duração das precipitações,
além dos ventos fortes que
estão sendo registrados
nas últimas semanas, com
velocidade que ultrapassa
40 km/h, o Comitê de
Gerenciamento de Crise da
Prefeitura de Aracaju está
sempre alerta, atuando
de forma preventiva e no
atendimento às ocorrências
registradas.
“Apesar do volume muito
grande de chuvas, devido
ao preparo da cidade, com
as ações conjuntas que são
executadas
regularmente
para tornar Aracaju mais
resiliente,
não
foram
registradas ocorrências de
maior gravidade. Podemos
nos orgulhar que não
temos
nenhuma
família
desalojada ou desabrigada
de forma permanente por
causa da chuva. Os casos
temporários foram para
garantir a segurança dos

moradores, mas sempre
com o acompanhamento
da Prefeitura, através da
Assistência Social”, informa o
secretário.
Trabalho
integrado
- As iniciativas, que são
desenvolvidas
de
forma
permanente para garantir
a resiliência da cidade,
envolvem
desde
ações
preventivas, como a limpeza
de canais e desobstrução de
bueiros, a investimentos em
obras estruturantes e em
tecnologia, informação da
população e atendimento
às ocorrências registradas
nos canais da Prefeitura, a
exemplo do 199 da Defesa
Civil.
“Realizamos
um
trabalho preventivo e de
preparação
permanente,
pois não adianta fazer isso
na hora das chuvas. Como
a cidade está preparada,
temos
um
poder
de
resposta muito grande para
diminuir os transtornos e,
principalmente, preservar
a vida e a segurança da
população. Nosso trabalho
é constante e não deixamos

nenhuma ocorrência sem
ser
atendida”,
destaca
Silvio.
Para que sejam efetivas,
as ações são realizadas
de
forma
integrada,
envolvendo
agentes
e
técnicos
das
Empresas
Municipais de Obras e
Urbanização - Emurb - e de
Serviços Urbanos - Emsurb -,
da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente -Sema-, da
Superintendência Municipal
de Transporte e Trânsito
- SMTT -, da Assistência
Social, da Defesa Civil de
Aracaju e da Secretaria
Municipal da Comunicação
Social - Secom.
Devido
à
eficiência
das ações implementadas
nos últimos anos, Aracaju
passou a ser classificada
com nível C de resiliência,
o mais alto da campanha
“Construindo
Cidades
Resilientes”,
iniciativa
do Escritório das Nações
Unidas para a Redução do
Risco de Desastres - UNDRR.
Cidade
inteligente
Para oferecer informações
mais precisas que facilitam

a tomada de decisão, a
Prefeitura de Aracaju tem
investido
em
recursos
tecnológicos que compõem
o pioneiro ClimaAju, sistema
de monitoramento climático
(www.instarain.com.br/
climaju) que conta com 18
pluviômetros,
instalados
em todas as regiões da
capital; três medidores
de velocidade do vento;
sensores de alagamento
e inundação em pontos
estratégicos, como no Rio
Poxim; e sete câmeras de
monitoramento do clima.
Além desses aparatos
tecnológicos, o mais recente
investimento da Prefeitura
foi a contratação de uma
empresa
de
previsões
meteorológicas,
que
oferecem
informações
detalhadas e mais precisas
para
Aracaju,
com
atualizações constantes.
“Esse
aparato
de
monitoramento do clima,
de forma tão tecnológica
e integrada, não existe em
nenhuma cidade do Brasil.
Temos um acompanhamento
em tempo real do que está

acontecendo na cidade. Isso
otimiza o trabalho da Defesa
Civil. No sábado (11), por
exemplo, choveu quase
100 mm na zona Norte,
então
nos
deslocamos
para onde era necessário
atendimento, evitando o
gasto desnecessário de
esforços”, salienta Silvio.
População
informada
- Todas as informações
geradas pelo ClimaAju,
como alertas de chuvas, de
ventos fortes ou de maré
alta, são repassadas para
a população por meio de
comunicados à imprensa,
divulgação
nos
canais
oficiais da Prefeitura e o
envio de alertas SMS para
os números de celulares
cadastrados no SMS 40199.
Aracaju é a quinta capital
do Brasil e, proporcional à
população, a primeira do
Nordeste em números de
celulares
cadastrados
no
alerta SMS. “Os alertas são
enviados
quando
temos
informações
precisas,
cruzando dados de vários
institutos de meteorologia.
O nível de detalhamento é
cada vez maior, o que nos dá
bastante credibilidade junto
à população”, comenta o
secretário da Defesa Social e
Cidadania.
Silvio enfatiza que a
população deve colaborar
com todo o esforço feito pelo
poder público para garantir
a resiliência de Aracaju.
“Nós
não
conseguimos
ser onipresentes em toda
a cidade, varrendo todas
as ruas, todos os dias. Por
isso é necessário que todos
colaborem, não jogando lixo
nas ruas e nos canais, evitando
o entupimento da rede de
drenagem, causando inúmeros
transtornos. A população é
parte fundamental para tornar
a cidade mais resiliente”,
ressalta.
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Vice-governadora Eliane Aquino representa
Sergipe em reunião do Consórcio Nordeste
A
vice-governadora
Eliane Aquino representou
o governador Belivaldo
Chagas em mais uma
reunião ordinária do
Consórcio Interestadual
de
Desenvolvimento
Sustentável do Nordeste
(Consórcio
Nordeste)
nesta quinta, 16 de junho,
na capital do Rio Grande
do Norte, Natal. No estado
desde o último dia 15,
Eliane Aquino também
participou da 1ª Feira
Nordestina da Agricultura
Familiar
e
Economia
Solidária,
realizada
pela Câmara Técnica da
Agricultura Familiar do
Consórcio Nordeste.
Para a vice-governadora
Eliane Aquino a reunião
com
os
governadores
acende mais um alerta
em relação às decisões
tomadas a nível federal,
que afetam todos os
estados, sobretudo os do
Nordeste. “Diante de todos
os temas debatidos e da
importância de todos eles,
chamo a atenção para os
verdadeiros
desmontes
que estão acontecendo

ao CadÚnico por meio dos
Centros de Referência da
Assistência Social (CRAS),
principal equipamento de
contato da população com
a proteção social oferecida
pelo Sistema Único da
Assistência Social (SUAS).

sistematicamente
em
relação à Assistência Social.
A população nordestina é
uma das que mais acessa
os benefícios sociais e em
um país onde a internet
não é uma realidade para
toda a população, tornar o
acesso ao Cadastro Único
exclusivamente por meio
digital é excluir os cidadãos
para o qual ele foi criado”
disse a vice-governadora.
A
substituição
do
formato de inscrição no
Cadastro Único, que passa

a ser online, por meio
de um aplicativo, causou
muita
preocupação
aos
governadores
do
Nordeste. O Cadastro
Único é a ponte entre a
população e os benefícios
federais,
estaduais
e
municipais, já que só é
possível receber auxílios
como Aluguel Social e
Benefício de Prestação
Continuada
(BPC)
estando nesse banco de
dados nacional. Desde a
sua criação, em 2001, as
pessoas podem ter acesso

Outras
pautas
discutidas na reunião
desta quinta-feira foram
a repercussão fiscal, a
partir do PLC 182022, que
trata da redução do ICMS,
imposto que incide sobre
o valor dos combustíveis,
comunicação,
energia,
saúde,
educação,
assistência
social
e
transportes, que para
o Norte e Nordeste
representará uma queda
de 40% na arrecadação
dos estados; a situação
dos estados nordestinos
após a incidência de
fortes chuvas; os comitês
científicos criados para
regulamentar ações de
combate à COVID-19;
o Programa Nordeste
Acolhe e a Resolução
do Sistema Unificado
Regional de Agricultura
Familiar e Pequeno Porte

(SUSAF).
De acordo com Paulo
Câmara, governador de
Pernambuco e presidente
do Consórcio Nordeste,
a união entre os estados
da região é fundamental
para o desenvolvimento
de todos. ”Em seus três
anos de existência, o
Consórcio Nordeste vem
cumprindo um papel
essencial,
produzindo
conhecimento, articulação
entre os estados e
parcerias. Nossa postura
sempre foi de defesa
da
democracia,
das
instituições e da harmonia
entre os entes federativos”
explicou o governador
Paulo Câmara.
O Consórcio Nordeste
foi criado em 2019,
como forma de reunir os
governadores dos nove
estados
nordestinos,
para
uma
parceria
administrativa. Antes de
Paulo Câmara, também
presidiram o Consórcio,
os governadores do Piauí,
Wellington Dias, e o da
Bahia, Rui Costa.
Tive
a
possibilidade
de me reunir com o
embaixador de Israel no
Brasil, Daniel Zonshine. Na
oportunidade tratamos de
temas importantes entre o
Brasil, a região Nordeste e
Sergipe, cujo nosso território
é do mesmo tamanho do
de Israel. Trocamos ideias
e informações nas áreas de
tecnologias, do agronegócios,
segurança
e
outras.
Aproveitamos para convidar
o embaixador para uma visita
ao nosso estado ainda nesse
semestre. Com certeza uma
troca de experiências na qual
Sergipe tem muito a ganhar
com projetos já existentes e
que proporcionam resultados
bastante
positivos
para
aquele país.
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Energisa abre inscrições para o
Programa de Estágio em diversas áreas

O Grupo Energisa busca
novos talentos para mais
de 100 vagas de estágio nos
estados onde atua: Acre, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraíba, Sergipe,
Tocantins, Rondônia e São
Paulo. As inscrições podem
ser realizadas por meio do
link https://jobs.kenoby.com/
grupoenergisa até o próximo
domingo, 19.
Os candidatos podem buscar
uma oportunidade para nível
superior nas áreas de: Psicologia,
Administração,
Engenharia
Elétrica,
Engenharia
de
Produção, Ciências Contábeis,
Direito e Economia. Já as vagas
para nível técnico, as áreas são:
Eletrotécnica, Eletroeletrônica
ou Eletromecânica.
Além da oportunidade de ter
a primeira inserção no mercado
de trabalho, os candidatos
têm a possibilidade de serem
contratados, a exemplo da

colaboradora Letícia Danielle
Santos, 21 anos. Ela estava no
curso de Eletrotécnica quando
ingressou como estagiária na
empresa em 2021.
“Semanalmente,
eu
acompanhava
o
site
na
expectativa de abrir as vagas de
estágio. Participei do processo
seletivo e fui selecionada. Fiquei
um ano como estagiária e em
março, deste ano, fui contratada
pela empresa como operadora.
A experiência de estágio aqui
agrega muito conhecimento
e existe a possibilidade da
contratação. Minha expectativa
é continuar crescendo como
profissional”, conta Letícia.
O programa de estágio tem
duração de 12 meses, sendo
possível renovação por mais 12.
A Energisa oferece remuneração
compatível com o mercado,
incluindo vale-transporte e
seguro de vida. Os candidatos
selecionados poderão atuar

em vários departamentos da
empresa. O processo de seleção
será totalmente online.
“O estágio permite ter o
primeiro contato com o mercado
de trabalho. Na Energisa, esses
jovens terão a oportunidade
de construir a carreira em
uma empresa sólida e em
constante crescimento, além da
experiência de atuar em vários
departamentos da empresa.
Queremos ser a porta de
entrada deles para o mercado
de trabalho”, afirma o consultor
de Recursos Humanos Business
Partner, Emerson Santos.
Sobre a Energisa
Com 117 anos de história,
a Energisa é o maior grupo
privado com capital nacional
do setor elétrico brasileiro.
Somos
um
ecossistema
de produtos e serviços
voltado para protagonizar a
transformação
energética,

conectando
pessoas
e
empresas à melhor solução
de energia e construindo um
mundo mais sustentável.
Nosso portfólio abrange 11
distribuidoras, 11 concessões
de
transmissão,
geração
de grande porte renovável,
uma marca inovadora de
soluções energéticas – a (re)
energisa –, com geração
distribuída por fonte renovável,
comercialização de energia no
mercado livre e serviços de valor
agregado, além de uma central
de serviços compartilhados,
uma empresa de contact center
e a fintech Voltz, a primeira
do nosso setor no mercado de
contas digitais.
Transformamos energia em
conforto e desenvolvimento
para mais de 20 milhões de
pessoas em 862 municípios
de todas as regiões do país
e geramos mais de 20 mil
empregos, diretos e indiretos.

