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NOVAS EMPRESAS
Grandes empresas miram 
Lagarto

EDITORIAL
  A Era da Informação

Estamos presenciando uma 
das principais transformações 
da história da humanidade. As 
tecnologias estão transformando 
nossa forma de pensar, comer, 
se locomover, ler... E esses novos 
formatos estão em quase todos os 
setores. E a Revista Realce, seguindo 
essa tendência, vem desenvolvendo 
há meses seu aplicativo para trazer 
uma versão digital deste que é 
o principal veículo impresso do 
interior sergipano. 

A versão tradicional será 
mantida, no entanto, para facilitar 
o acesso dos seus leitores a revista, 
trazemos o aplicativo Realce Net, 
que engloba a versão digital da 
Realce embutida, e também é uma 
ferramenta que facilita o envio de 
denúncias, garantido o total sigilo 
da fonte. 

Nesta edição de lançamento, 
trazemos os mesmos conteúdos da 
revista que conquistou Sergipe e 
novas colunas que darão o que falar, 
como o Tá Na Rede, que abordará 
os acontecimentos no mundo dos 
influenciadores digitais, Cultura & 
Economia, que mostra a influência 
de marcas no comportamento da 
sociedade, dentre outros. 

Aprecie a Revista Realce sem 
moderação, afinal, o excesso dela 
irá lhe deixar bem nutrido sobre 
negócios, política, educação e 
sociedade.

Diretor Geral
Anderson Rosa
DRT: 1691/SE
(79) 99665-8064
revistarealce@hotmail.com
diretoria@revistarealce.com
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Texto adaptado da SECOM/UNIT

UNIT inaugurou 
Primeiro Centro 
de Inovação 
de Educação 
em diversos 
municípios

No dia 25 de outubro, foi inaugu-
rado o primeiro Centro de Inovação 
voltado à Educação, o Tiradentes In-
novation Center com a intenção de 
fomentar o empreendedorismo e ino-
vação em Sergipe, através de startups, 
qualificar os professores no uso de tec-
nologias educacionais e desenvolver 
pesquisas em laboratórios de aprendi-
zagem.  

O objetivo é buscar soluções para 
os problemas reais da Educação, for-
talecer o ecossistema, ressignificar o 
ensino do Brasil e formar pessoas com 
mindset voltado a projetos que estimu-
lem professores e alunos e comunidade 
em geral a inovarem no ensino-apren-
dizagem.

Tudo isso em um ambiente de co-
laboração. “Este será um espaço para 
estimular a criatividade e inovação 
com impacto no empreendedorismo e 
Educação, estimulando ideias para que 
surjam soluções inovadoras, incremen-

Tiradentes Innovation Center será um espaço 
dedicado à criatividade, empreendedorismo, 

inovação.
tais ou radicais. Queremos impactar a 
educação positivamente”, diz o diretor 
de Inteligência Competitiva, professor 
Domingos Machado.

A partir do dia 28, o empreen-
dimento já começou a oferecer seus 
benefícios à sociedade, dentre eles: 
Centro de pesquisas em tecnologias 
educacionais, Observatório de Educa-
ção e Centro de formação de profes-
sores em novas tecnologias, incubado-
ras/aceleradoras de EdTechs (statrtups 
voltadas para Educação) e eventos se-
manais sobre temáticas relacionadas a 
empreendedorismo, criatividade, cultu-
ra maker, inovação e tecnologia.

O empreendimento não tem fins 
lucrativos e estará desenvolvendo os 
novos negócios para fortalecer a eco-
nomia local, criando novas oportuni-
dades de trabalho na região. O projeto 
foi idealizado pelo Grupo Tiradentes 
(mantenedora de Instituições de Ensino 
Superior no Nordeste, e Centro de Es-
tudos nos Estados Unidos) que vai dis-
cutir problemas de todos os níveis da 
Educação – superior, formal, não-for-
mal, fundamental, tecnológica -, asso-
ciando pesquisa, inovação e tecnologia.

Uma das primeiras atividades pre-
vistas será a formação de professores 
da rede estadual de ensino em ferra-
mentas no Google for Education. “Assim 
como a Unit que se tornou a primeira 
Universidade referência, queremos pas-

sar essa experiência para o ensino pú-
blico”, completa o gestor do Tiradentes 
Innovation Center, José Rabelo. 

 Para se ter ideia do ecossiste-
ma onde o ambiente será inserido, no 
mesmo prédio, a Unit já conta com 
mais de dez parcerias internacionais – 
todas voltadas à ensino e tecnologia 
–, um centro de línguas estrangeiras e 
uma central de estágio e emprego.
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Realce festejará 10 anos em 
2020 com novidades incríveis
O principal veículo impresso do interior trará novo layout impresso 
e novidades no Prêmio Realce

Algumas marcas se eternizam nas 
vidas das pessoas e a Revista Realce é 
uma delas, principalmente no municí-
pio de Lagarto. O periódico impresso 
tornou-se indispensável na dissemi-
nação do que há de melhor na cida-
de, elevando a autoestima, sem nunca 
ter maculado  a imagem de nenhuma 
instituição ao longo dos anos, tornan-
do-se um patrimônio público, quase 
imaterial.
   

Fundada em 2010, após a extin-
ção da Revista Cidade, onde Anderson 
Rosa, quando ainda nem era jornalista, 
escrevia crônicas, na época com seus 19 
anos. O rapaz acabara de deixar a mi-
litância estudantil, as organizações das 
festas e focava em comerciais televisi-
vos e programas radiofônicos no perí-
odo. Mas uma ideia disseminada pelo 
querido João da Gráfica fez Anderson 
criar a Revista Realce. No sexto mês, a 
revista já havia criado força ao ponto 
de pautar portais de notícias, rádios, 
jornais e receber inúmeros convites de 
compra. Anderson não se rendeu, e 
não largou o projeto que o consumia 
de paixão em plena juventude.
 

Após 3 anos de fundada, a revis-
ta já era considerada a maior mídia 
impressa do interior Sergipano. Título 
que carrega até hoje. Nenhum veículo 
realizou tantas promoções, teve tantos 
programas de rádio, investiu tanto em 
responsabilidade social empresarial, se 
engajou com órgãos filantropos, como 
Maçonaria, Rotarys, Paróquias. A Re-
alce enalteceu empresas, empresários, 
abriu caminhos para uma publicidade 
mais profissional no município e sem-
pre levou empresas de outras regiões a 
anunciar em outros veículos de comu-
nicação, como Portal Lagartense, Rádio 
Eldorado, Aparecida FM, Juventude 

FM, Treze FM, Jenipapo FM, carros de 
som, outdoors, dentre outros. Ao longo 
de sua existência, a  revista criou uma 
rede de parceiros e benefícios. 

Em 2015 foi a vez de criar o Prêmio 
Realce, a maior premiação empresarial 
de Sergipe, aliando a Polícia Militar de 
Sergipe, CDL, Lojas Maçônicas, Paró-
quias, Rotarys, Sebrae, Juntas do Exér-
cito e Academias de Letras, além  do 
apoio incondicional da TV Sergipe. O 
evento se tornou o principal selo de 
qualidade por contar com um júri in-
corruptível, com uma mensagem clara 
de confiabilidade, formado pelas enti-
dades citadas a cima.

Hoje, chegando próximo de co-
memorar seus 10 anos, a revista inova 
mais uma vez, trazendo um aplicativo 
com sistema de denúncia para auxiliar 
a população, uma versão digitalizada 
da revista e outras novidades que serão 
anunciadas em breve. O aplicativo, que 
estará disponível na versão IOS, já pode 
ser baixado no Google Play. A Realce 
também está junto do Programa Na 
Rede, que promove um sorteio incrível 
de R$ 20 mil em prêmios durante   os  
meses de dezembro e janeiro.  E não 
para por aí, em janeiro este veículo de 
comunicação trará uma novidade fan-
tástica sobre o Prêmio Realce. Se na-
quele ano de 2010, com o impresso que 
exigia investimentos elevados e a inex-
periência do fundador Anderson Rosa 
a revista fez tamanho sucesso, imagine 
o que não está por vir em 2020. Imagi-
nem!  Quem viver, verá e lerá. 

A Realce agradece aos primeiros parceiros no árduo início da Revista

sucesso
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educação

Noções de Empreendedorismo serão abordadas nas 
escolas municipais já em 2020

Mesmo estando há menos de dez 
meses no cargo, a prefeita Hilda Ribeiro 
tem promovido grande transformação 
na educação lagartense. Isso é o que a 
população tem acompanhado diutur-
namente. Dentre tantos feitos, a exem-
plo do histórico reajuste dos professo-
res, da merenda mais saudável do país 
e tantas outras, a inovação mais recente 
será dentro da sala de aula. 

Demonstrando um olhar moderno, 
a prefeita sancionou lei que determina 
o ensino de noções e conceitos de em-
preendedorismo nas escolas lagarten-
ses. A partir de agora, fica a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação, mais 
especificamente na pessoa do Secretá-
rio Eduardo Maia, o desafio de inserir 
um tema tão palpitante no ensino es-
colar.

“O projeto prevê a inclusão de con-
teúdos e atividades no projeto peda-
gógico e no plano escolar. Queremos 
instituir práticas empreendedoras no 
processo de ensino e aprendizagem 
das nossas escolas públicas, para de-
senvolver características como autono-
mia e protagonismo nos nossos alunos”, 
explicou Eduardo Maia.

Para isso, ele diz que a sociedade e 
entidades civis estão sendo convidadas 
a debater o tema e a pensar, conjunta-
mente, a melhor forma desta inserção. 

“Nossos professores e alunos serão 
os protagonistas desta transformação, 
mas, antes, precisamos ouvir aqueles 
que se debruçam diariamente sobre o 
tema. Entidades como CDL, SEBRAE, 
SENAC, OAB, Fecomércio dentre outras 
como Rotary, Mesa de Negócios, Ma-
çonaria, Revista Realce e todas aquelas 
que quiserem participar. Esse diálogo é 
fundamental para entender as nuances 
mais importantes do empreendedoris-
mo. A partir daí, nossa equipe peda-
gógica pensará os projetos e planos 
escolares que possam transmitir esses 
conhecimentos aos alunos”.

Esse olhar modernizado tem sido 
uma marca na gestão da prefeita e do 
secretário. Prova disso é que além de 
empreendedorismo, dois outros proje-
tos de inclusão digital também foram 
implantados nesta gestão: o Aula Di-
gital e Educação Conectada. Maia tem 
sido considerado uma escolha acer-
tada da prefeita Hilda, sobretudo por 
aqueles que fazem parte da área da 
educação no município. Sob a gestão 
da prefeita, a educação lagartense tem 
sido valorizada e, ao que tudo indica, 
parece ter se conectado com o futuro.

Entidades e empresários aprovaram a iniciativa do Exe-
cutivo Municipal

Eduardo Maia, Secretário Municipal de Educação 
de Lagarto.

Diretor da Revista Realce vai conhecer de perto 
o prejeto.
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saúde

                                                                                                                            
Vinte e oito mil (28.000) pessoas 

é um número bastante expressivo. É 
maior que a população de muitos mu-
nicípios brasileiros, para ser mais exato, 
é maior que a população de 4.521 ci-
dades deste país. E o dentista Roberto 
Menezes, que recentemente inaugu-
rou a Ortomaster na rua Dr. Laudelino 
Freire, em Lagarto, atingiu essa incrível 
marca de pacientes tratados com muito 
sucesso, na especialidade de ortodon-
tia (aparelho para correção dentária).

Dr. Roberto Menezes exerce a pro-
fissão há 29 anos e já tratou mais de 8 
mil pacientes somente em Lagarto e 
região. São dados que impressionam, 
não pela quantidade, mas pela quali-
dade- são milhares de pessoas tratadas 
com sucesso. O odontólogo trabalhou 
na Cliodonto, onde consultou e tratou 
por 25 anos, se desligando da clínica no 
início deste ano. E, no último dia 3 de 
outubro, o dentista inaugurou de forma 
independente a Ortomaster, em Lagar-
to. A clínica, que existe há 20 anos, pos-

suí sedes em Aracaju, Itabaiana, Estân-
cia e N. S. da Glória em Sergipe, além 
de Ribeira do Pombal, na Bahia.                                                                           

Como alicerce das clínicas está sua 
esposa, a também odontóloga Janaína 
Menezes, PHD em odontopediatria, 
ortodontia e estética e harmonização 
orofacial. Uma das profissionais mais in-
dicadas para as crianças. 

Apesar das duas décadas e meia 
como odontólogo, Dr. Roberto mos-
tra-se um homem atualizado e, muitas 
vezes, a frente do seu tempo. É certo 
que prática supera teoria em muitas 

Dentista que tratou mais 
de 8 mil lagartenses 
inaugurou Ortomaster  
no município

Influenciadores digitais Rosivaldo Lopes e Priscila 
Vieira prestigiaram a inauguração.

Dr. Roberto Menezes ao lado da gestora da Orto-
master Lagarto, Sandra.

Dra. Janaina Menezes é esposa e parceira profis-
sional do fundador da Ortomaster.

Em Sergipe são mais de 28 mil pacientes tratados 
com sucesso

situações, mas, imagine comigo um 
profissional que carrega consigo a ex-
periência de anos de trabalho duro e 
um currículo repleto de especializações 
realizadas até fora do Brasil? Além des-
sa indiscutível qualificação técnica e co-
nhecimento de campo, o dentista traz 
para a Ortomaster o que há de melhor 
em equipamentos e mais moderno em 
tratamentos ortodônticos, como o apa-
relho New Evolution, com tratamento 
rápido, sem dor e com uma melhor 
estética. Por essas questões tratadas 
brevemente neste artigo, RM é um dos 
grandes nomes da odontologia em 
Sergipe.
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O Brasil apresentou um crescimento de 
30% na abertura de empresas individuais em 
2019. Mas o crescimento não ficou somente 
no MEI, o país apresentou avanço de 11,1% 
em aberturas de sociedades imitadas. E o 
estado de Sergipe sentiu essa recuperação 
da economia nacional. Foram 2 mil empresas 
abertas somente no primeiro semestre, 
segundo dados da JUCESE (Junta Comercial 
do Estado de Sergipe). Já Lagarto, polo 
comercial do Centro-Sul Sergipano, obteve 
98 novas empresas. E, nesta reta final de 
ano, 3 grandes marcas estão chegando 
ao município: LOJAS AMERICANAS (já 
inaugurada), Descompplica e a UNIPLAN, 
que surgem para aquecer ainda mais o 
mercado. 

Grandes empresas 
miram Lagarto

Com a economia mais autossuficiente 
do estado, Lagarto vem avançando além 
da maioria dos municípios sergipanos. 
Um dos motivos é o recurso extra injetado 
pelos estudantes do campus de Saúde da 
UFS, instalado provisoriamente no Colégio 
Abelardo Romero Dantas e que desde 2015 
conta com um moderno prédio na Rodovia 
Lourival Batista, que corta a cidade. Tudo isso 
influenciou os enriquecedores números de 

empregos formais, liderados por empresas 
como Maratá, Fumo Rocha, Asuly-Tex, Grupo 
UBLA e demais empresas lagartenses. O país 
está de olho em Lagarto e o que nos resta é 
a alta cúpula empresarial não se fechar a fim 
de baratear mão de obra, como acreditam os 
“conspiracionistas”.

Negócios foram inaugurados no final de 2019 
e outros preparam-se para fazer o mesmo em 
2020

Veja algumas empresas que chegaram e que estarão se 
instalando em Lagarto
Lojas Americanas

Inaugurada no dia 28 de outubro, 
onde funcionava anteriormente o 
Supermercado Todo Dia, as Lojas 
Americanas levou multidões para 
sua nova sede em Sergipe, a pri-
meira do Centro-Sul Sergipano. A 
empresa não possui apenas um dos 
melhores marketings do país, ela 
realmente detém uma aceitação do 
consumidor devido a qualidade nos 
produtos, rapidez na entrega e agi-
lidade na resolução de conflitos, o 
que torna a marca um sucesso por 
onde passa. São 89 anos de funda-
ção, 1.320 lojas e uma comerciali-
zação de mais de 60 mil itens, que 
acaba facilitando para a empresa ter 
os menores preços, principalmente 
em eletrônicos. Prova do sucesso da 
marca, foram suas unidades com-
pletamente lotadas no Black Friday, 
como pode ser visto na imagem. 

negócios
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Descomplica gerou impacto na classe 
empresarial da região, em apresentação que 

contou com presença de Albano Franco e 
Messias Peixoto, no Biroska Drinks.

UNIPLAN

O único fato que temos sobre a UNIPLAN é que 
terá uma localização privilegiada. A instituição será 
inaugurada no mesmo prédio que funciona a Magazi-
ne Luiza, em Lagarto. As informações que possuímos 
sobre a instituição foram extraídas da internet sem 
muita fonte confiável. O restante das informações, que 
são mais seguras, foram obtidas através do site da pró-
pria empresa e dados cedidos por moradores de mu-
nicípios onde funcionam algumas de suas 98 unidades 
espalhadas pelo Brasil, onde a UNIPLAN mostra pos-
suir um ensino de qualidade. No mais, iremos torcer 
para que o ensino seja realmente de alto nível, enri-
quecendo os profissionais do estado. Na próxima edi-
ção traremos maiores detalhes diretamente extraídos 
dos diretores da Universidade e assim que a instituição 
for inaugurada, dos próprios estudantes.

DESCOMPPLICA encanta em-
presários sergipanos em jantar 

Com um mercado repleto de 
oportunidades, porém, com um nível 
de exigência cada vez maior, influen-
ciado pelas novas empresas e facili-
dades dos consumidores se comuni-
carem, elevando ou destruindo uma 
marca, os programas de fidelidade 
vêm ganhando mais espaço, com o 
objetivo de cativar os clientes. Pen-
sando nisso, a DESCOMPPLICA fir-
mou parcerias com as maiores marcas 
do país, de forma direta. São marcas 
como Lojas Americanas, Bradesco, 
C&A, VIVO, Cinemark, Netflix, dentre 
outras que fazem parte desse gigan-
tesco projeto que facilitará a fideliza-
ção dos clientes de pequenas, médias 
e grandes empresas. 

Este surpreendente projeto, pio-
neiro no formato que encorpou, onde 
leva diversos tipos de produtos num 
único clube de benefícios, está che-
gando a Lagarto.

No último dia 31, no Biroska, fa-
moso restaurante do município, num 
jantar realizado como extensão do 
Mesa de Negócios, parceiros da em-
presa em Sergipe apresentaram o 
Descompplica para um grupo de em-

Franqueados de Segipe estiveram na reunião

negócios

presários sergipanos. Na oportunida-
de parcerias importantes foram en-
caminhadas. Albano Franco, Messias 
Peixoto, Charles Brício, dentre outros 
empreendedores visionários presen-
tes, mostraram-se impressionados 
com o programa mineiro que prome-
te revolucionar o mercado brasileiro e 
papa-jaca.
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Mercado de 
formaturas 
cresce acelerado
Alpha Formaturas é a empresa que 
mais cresce no setor

O competitivo mercado de even-
tos não para de crescer em Sergipe, 
principalmente em Lagarto, que se 
tornou polo comercial e iniciou um 
crescimento acelerado nos últimos 5 
anos. Com isso várias empresas nas-
ceram no município; outras vieram 
de outras regiões. É o caso da Alpha 
que, apesar dos proprietários serem 
naturais da cidade, iniciaram o proje-
to em Paripiranga, logo em seguida 
chegando a Lagarto. 

Após 10 anos produzindo fotos 
e vídeos em Lagarto, Diego Melo 
partiu para a cidade serrana, famosa 
por ter um comércio pujante. Foram 
4 anos mantendo um trabalho com 
nível técnico elevado no município. 
Foi quando o primo empreendedor, 
Pedro Henrique, acendeu uma luz 
para o talentoso Diego: o convidou 
para, em sociedade, fundar um novo 
empreendimento, com novos forma-
tos, mas a mesma qualidade. Surgiu 
a Alpha Formaturas em novembro 
de 2015. 

Depois de dois anos do início do 
novo projeto, no dia 07 de novembro 
de 2018, os jovens inauguraram em 
sua terra natal as mais modernas ins-
talações de uma empresa de forma-
turas no território sergipano. Hoje, a 
Alpha tem clientes em 6 municípios 
da Bahia, 12 de Sergipe e já realizou 
o sonho de mais de 3 mil formandos. 

Experiência, profissionalismo, 
criatividade e trabalho sério, são os 
principais pontos que incorporam 
os projetos, com uma equipe total-

mente dedicada a todos os detalhes, 
transformando o seu evento num 
momento inesquecível. A Alpha é 
vista como a marca das inovações, 
pois sempre está atenta ao mercado 
e costuma trazer as novas tendências 
em primeira mão. 

“Tudo que se faz com amor, com 
determinação, vai sempre dar cer-
to. Lidar com formaturas é trabalhar 
com os sonhos das pessoas e por 
isso nós temos cuidados redobrados 
para que nada saia errado”, declara 
Pedro Henrique. 

eventos

Fotos produzidas pela Alpha Formaturas.
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O enlace matrimonial de Waléria & Flávio

casamento
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Grandes advogados 
tiram dúvidas dos 
leitores

Permitir a prisão em 2ª instância não tornará insustentável o aumento da 
população carcerária?

A 1ª instância é composta por um juiz singular de 1º grau, já a 2ª instância é um 
colegiado formado por desembargadores. O problema do sistema penitenciário no 
Brasil é muito grave. O fato de permitir a prisão em 2ª instância no meu ponto de vista 
é uma afronta a norma constitucional. O problema carcerário vem se perpetuando 
no tempo e o Estado já não tem mais controle do aumento da população carcerária. 
O fato de permitir o cumprimento da pena já na 2ª instância com certeza ia tornar 
o sistema penitenciário insustentável, já que o Estado não investe em um sistema 
penitenciário ressocializado.

Thiago Freitas

Quando se tem direito ao auxílio-reclusão? 

Várias são as informações inverídicas sobre o Auxílio-Reclusão, inclusive alguns 
políticos, com o escopo exclusivamente eleitoreiro, têm veiculado boatos sobre o 
instituto. O benefício está previsto na Constituição Federal, em seu artigo 201, 
no capítulo relativo à Previdência Social, cita o direito ao auxílio-reclusão para os 
dependentes dos segurados de baixa renda. A Lei 8.213/91 também dispõe o auxílio 
como um dos direitos dos dependentes do segurado que for recluso em regime 
semiaberto ou fechado e que não receba remuneração da empresa, Auxílio-Doença, 
aposentadoria ou abono de permanência. O segurado preso adquiriu esse benefício 
no momento que recolheu para o INSS, no entanto, o benefício é concedido aos seus 
dependentes e não ao preso.    Portanto, apenas tem direito ao Auxílio-Reclusão o 
preso (regime fechado ou semiaberto) que contribuiu para o INSS durante sua vida 
laboral, assegurando-se, assim, condições mínimas de dignidade aos dependentes 
(cônjuge, filhos, etc) do segurado de baixa renda por um prazo estipulado por Lei e 
proporcional a sua contribuição.  Glover Castro 

direito

Temas jurídicos são um dos 
que mais deixam as pessoas com 
dúvidas. Pensando nisso, a Revista 
Realce criou essa coluna em 2013, 
que visa tirar dúvidas dos cida-
dãos, com inestimável apoio de 
grandes advogados do estado. 
Esta coluna aproxima sociedade 
e advogados que estão dispos-
tos a esclarecer as incertezas sobre diversos temas. Se você é advogado e deseja tirar dúvidas ou se é 
um cidadão que deseja respostas, entre em contato enviando mensagem através do aplicativo Realcenet.
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É possível o corte do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida 
pretérita, no que diz respeito a recuperação de consumo?

Desde que o débito não tenha origem decorrente de suposta fraude no medidor, 
e não tenha sido apurado esse fato unilateralmente pela concessionária de energia 
elétrica, bem como se não houver sido discutido judicialmente o valor da dívida, 
respeitando assim o princípio do contraditório e da ampla defesa, é ilícito interromper 
o fornecimento do serviço por dívidas pretéritas, pois o corte de energia pressupõe o 
inadimplemento por dívida atual, relativa ao mês de consumo.

Com a Reforma da Previdência, houve perda de direitos do trabalhador?

A Proposta de Emenda Constitucional da Nova Previdência (PEC06/2019), proposta pelo 
atual governo, possui um viés de ajuste de contas e sem sombra de dúvidas, irá acarretar 
na perda de direitos para o trabalhador. São muitos pontos que serão modificados na 
proposta de reforma da previdência, mas a principal mudança atingirá o regime de 
aposentadoria por tempo de contribuição, que estipula a idade mínima de 65 anos para 
homens e 62 para mulheres, desde que se complete ao menos 25 anos de contribuição e 
mesmo assim, o trabalhador não conseguirá receber 100% da média das contribuições. 
Na prática, com a reforma, para receber o salário de benefício integral, ou seja, 100% da 
média das contribuições serão necessários 40 anos de contribuição. Acredito que um dos 
pontos que trará maior impacto nessa reforma, diz respeito à desvinculação do salário 
mínimo aos benefícios previdenciários, em outras palavras, isso significa que os benefícios 
poderão ser menores que o salário mínimo. Atualmente isso não é permitido. Por fim é 
forçoso esclarecer que a Proposta de Emenda Constitucional da Nova Previdência ainda 
não foi aprovada e pode sofrer diversas modificações na Câmara e no Senado Federal, 
mesmo assim, representará como demonstrado, em mudanças impactantes e uma clara 
e evidente redução de direitos dos trabalhadores, que terão que trabalhar um pouco 
mais para poderem se aposentar.

É possível se aposentar por tempo de contribuição sem a incidência do fator 
previdenciário?

O segurado poderá optar pela não incidência do fator previdenciário, se o mesmo for 
prejudicial. Vejamos as hipóteses: quando o total da soma de sua idade e de seu tempo de 
contribuição, incluídas as frações for: 95 (noventa e cinco) pontos ou superior, observando 
o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos para Homem e 85 (oitenta e 
cinco) pontos ou superior, observado o tempo mínimo de contribuição de trinta anos para 
Mulher. Importante ainda ressaltar que a fórmula de pontos, 85/95, serão majoradas em 
um ponto a partir de 2018 e em 2026 chegará a 90/100 pontos. Assim sendo, deverá ser 
analisado se o cálculo da renda mensal inicial será benéfico ou não a incidência do fator 
previdenciário. Caso seja prejudicial, o segurado que completou a contagem de pontos 
do artigo 29-C deverá requerer a não incidência do fator.

Natália Vasconcelos

Talita Costa

Ivo Nascimento 

direito
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#tanarede

Realce traz coluna com críticas 
sobre influenciadores digitais

Os digitais influencers são personagens 
cada vez mais presentes no cotidiano 
das pessoas. Numa era extremamente 
conectada como a que vivemos, os 
influenciadores digitais assumiram um 
papel referencial nas redes, sobretudo no 
instagram, plataforma mais utilizada por eles 
atualmente. Os conteúdos passam por dicas 
de moda, maquiagens marketing, viagens, 
comportamento, e também é muito comum 

a exposição do dia a dia para os seguidores.

Eles representam um novo modelo 
de se comunicar e interagir com os 
internautas, e exercem cada vez mais 
influência no mercado, de modo que 
sugerem comportamentos, divulgam 
marcas, estampam campanhas, divulgam 
suas atividades e fazem de suas vidas 
diárias fontes de interatividade. E a 

Revista Realce, que está sempre atenta às 
transformações da sociedade, traz para 
nossos leitores essa nova coluna que tratará 
dos influenciadores digitais, com críticas 
imparciais, apresentando o que há de 
melhor e mais interessante no instagram. 

Gabriel Carvalho é um dos influenciadores 
que mais possuem engajamento no município de 
Lagarto. Segundo informações que recebemos, 
seus views nos stories podem passar dos 6 mil. Na 
foto, o estourado Gabriel está ao lado de Mayara 
Bouvier, que também será abordada nessa coluna. 

Olha só essa galerinha que a @bebelokids 
reuniu na loja! Arroba não faltou. Cada vez 
mais empresas estão atentas às transformações 
das mídias digitais e investem na presença de 
influenciadores digitais. Estas ações, quando bem 
articuladas, estão rendendo excelentes frutos. 

Agamenon Filho foi destaque em diversos veículos de comunicação nos últimos anos, a 
exemplo da conceituada revista Realce que o premiou em três ocasiões. Tudo isso mostra a 
força de um cara que rompeu as barreiras das redes sociais e ganhou espaço em outros canais 
de comunicação. O engenheiro que é professor, blogueiro e palestrante não para de crescer 
em todos os campos. E segundo fontes confiáveis, estão chegando mais novidades por aí.

OUTDOORS

TRIEDOS
TÓTEN

MARKETING DIGITAL
TV INDOOR

ALUGUEL DE TV’S
SERVIÇOS GRÁFICOS

CONTATOS
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#tanarede

Rosivaldo é um influenciador que surge com uma linha de produção de 
conteúdo diferente da maioria dos digitais influencers. Além de expor seu dia 
a dia e moda, ele traz um conteúdo pouco explorado no estado: mensagens 
reflexivas. O jovem perdeu os pais num acidente, e sua força em superar esse 
trágico acontecimento, o tornou inspiração para muitas pessoas. É importante 
também ressaltar que Rosivaldo possui uma beleza que é um colírio para os olhos. 

A Boquinhense Laís Andrade é um 
dos principais nomes do mundo digital em 
sua cidade. A moça dona de uma beleza 
invejável, passou por mudança física radical 
e acabou se tornando popular nas redes.

Ane Patrícia (Gurita) possui uma das contas mais 
movimentadas do Instagram. O engajamento com 
ela é fantástico. Gurita vem chamando atenção de 
empresas que vendem produtos com preço acessível, 
como Fasouto, que afirma ter na gata um dos melhores 
retornos dentre seus anunciantes nas mídias digitais. 
Ane costuma fazer ações em lojas de moda feminina, 
sendo bastante disputada pelas marcas de Lagarto

Lourrany é, atualmente, a influenciadora 
que comanda a blogueragem em Simão 
Dias. Não é à toa que ganhou um programa 
de rádio, orquestrado pelo talentoso 
Brandão You. A gata está nas principais 
inaugurações do Centro-Sul do estado e 
outras regiões. Seu conteúdo traz a moda 
como destaque e acontecimentos do seu 
dia a dia. Nas próximas edições falaremos 
de outros influenciadores de Simão Dias.

Essa coluna foi informada por confiáveis fontes que uma determinada digital 
influencer procurou uma loja implorando para participar da sua inauguração e foi barrada 
pelos proprietários. Segundo os empresários que iremos preservar a identidade, a dita 
cuja não mostrou as informações do seu perfil relacionadas aos seus seguidores, como 
impressões e região que são. Além disso, fez questão de falar mal de outras colegas. Por 
esses motivos a empresa preferiu deixar a moça de fora. Mas a tal blogueira voltou no dia 
seguinte na loja e fez questão de fazer as ações de graça só para não ficar de fora. Mas 
que coisa feia falar mal dos coleguinhas, mocinha. E porque será que escondeu os 
seguidores? Será que são aqueles árabes?! Aguardaremos mais detalhes dessa história.

Kayque Silva, o Salsichão, não poderia 
ser representado de uma forma melhor 
que essa - com uma cerveja em mãos 
e duas lindas mulheres ao lado. Ele é uma das maiores sensações das redes sociais 
em Lagarto. Quem nunca ouviu os bordões “Que dia é hoje” e “Vem ver como o rico 
vive?!”São frases que marcam o personagem. E as duas beldades que o acompanham, 
são dois dos principais nomes da blogueiragem regional.  Jailza e Salsichão estão 
apresentando o Na Rede, programa radiofônico que mistura o mundo digital com o rádio.
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Anselmo Guilherme revolucionou a fotografia 
na região Centro-Sul de Sergipe. O profissional 
trouxe um olhar poético para as imagens, 
fortaleceu o comercial dos fotógrafos após estes 
acompanharem seus movimentos estratégicos. 
Ele também foi o único sergipano a vencer o 
Wedding Brasil. Por estes motivos, o fotógrafo 
será tema de uma matéria em nossa próxima 
edição, no Especial Fim de Ano. Fiquem ligados!

Dezembro/2017 - Revista Realce18

Caroline mostra a cada dia que herdou o gene do 
empreendorismo dos Francos, uma das famílias 
mais tradicionais no mundo dos negócios e na 
política do país. A bela mulher vem comandando 
com maestria a TV Sergipe, FM Sergipe e G1, 
além dos eventos promovidos pelas empresas.

Um coração que não cabe no peito é uma definição 
um tanto clichê de se ouvir, mas para este homem se 
encaixa perfeitamente e é uma verdade absoluta, mesmo 
em metáfora. Armando, sócio-proprietário da Carvalho 
Material de Construções, é um dos principais filantropos 
de Sergipe. Ligado a instituições sem fins lucrativos, ele 
tem um trabalho social ativo em todas elas, como na APAE, 
onde é presidente. 

A belíssima Letícia Correia Fraga festejou seus 15 anos numa 
festa que foi repleta de emoções. Os papais, Juliane e William, 
fizeram questão de realizar um aniversário que ficará marcado 
nos corações de todos os presentes, principalmente da 
filhona, que transbordou de felicidade na comemoração, que 
aconteceu em Lagarto, numa casa de show local. 

Vindo de uma família politizada, com veia socialista, Gustavo Libório parece estar iniciando uma caminhada na política. 
Movido pelos mesmos anseios do Pai, Gusto Libório, homem querido em Lagarto, o jovem está pretendendo disputar uma 
vaga na Câmara Municipal de São Domingos, município o qual vive há alguns anos. Na cidade vizinha, Gustavo possuí uma 
fazenda de criação de gado leiteiro e durante todo esse tempo sempre foi muito prestativo com a comunidade, o que deve 
levar seu nome a ser um dos mais aceitos caso decida disputar as eleições. 

O professor Wilson, que possui uma história 
inspiradora, vendeu a UniAges para o 
grupo Ânima Educação por R$ 200 milhões. 
E, no último dia 2, o professor assumiu 
oficialmente o Radisson Hotel Aracaju, 
adquirido por, segundo fontes ligadas ao 
Hotel, R$ 40 Mi. Wilson é um empreendedor 
visionário e nós estaremos sempre 
atentos para veicular suas realizações e o 
andamento de seus empreendimentos. 

giro social



19Janeiro/2019 - Revista Realce



Janeiro/2019 - Revista Realce20

Empresas sergipanas que 
venceram fronteiras
Marcas da terra conquistam mercados de outras regiões 
e elevam imagem de Sergipe
Sergipe possui grandes marcas em ascensão 
nacional e internacional. Uma delas é o Ma-
ratá, que abordaremos nas próximas edições. 
Outras marcas mostram estar trilhando o mes-
mo caminho da indústria de Lagarto. A Revista 
Realce traz uma série de artigos que faz bre-
ves resumo sobre estas empresas que já ven-
ceram as fronteiras do estado e até do país.

AMS conquista Sergipe, Bahia e 
Alagoas
Empresa genuinamente lagartense ultrapassa fronteiras e ganha estados

Algumas pessoas dizem que o 
mercado é campo muito difícil, no 
entanto, para alguns empreende-
dores parece não ser tão complexo 
assim. Eles, em meio às dificuldades 
conseguem vencer batalhas com as-
túcia e garra, como se fosse fácil. É o 
caso de Marcos Dos Santos (Marqui-
nhos), que com a AMS Produções 
levou Lagarto a se tornar referência 
em geradores de energia elétrica e 
hoje é um dos grandes nomes do 
empreendedorismo do nordeste.  
Fundada em 1995, por Marcos dos 
Santos (Marquinhos), que na época 
empresariava artistas, a AMS Produ-

ções surgiu no mercado para suprir 
uma necessidade de aluguéis de 
geradores de energia elétrica para 
shows artísticos e outros eventos, 
promovendo mais segurança para 
os organizadores dos eventos. Em 
pouco tempo, com incrível habili-
dade comercial e estratégica do seu 
criador, a empresa já estava com-
petindo em alto nível não somente 
em Sergipe, mas também nas fede-
rações vizinhas de Alagoas e Bahia.
 

Hoje, quase 25 anos após sua 
fundação, a AMS atua em pla-
taformas de petróleo da Bahia.

mercado

Um de seus grandes
parceiros é a renomada

marca BRG Brasil Gerado-
res, que atua a 20 anos

no mercado
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Indústria Santa Cruz 
chega a terceiro 
continente
Empresa lagartense é referência em 
qualidade internacionalmente

Um de seus grandes parceiros é a 
renomada marca BRG Brasil Gera-
dores, que atua a 20 anos o mer-
cado. A empresa é especializada 
em oferecer soluções em energia 
para a indústria, o comércio, ho-
téis, e para locadoras de Grupos 
Geradores, enfim para diversos 
segmentos do setor produtivo.
Marcos, que pessoalmente costuma 
reunir amigos íntimos e profissionais 
em sua ilha particular, diz que a AMS 
não faz somente clientes e parceiros 
comerciais, constrói amigos para 
toda a vida. E esse é o motivo de 
suas festas pra lá de agitadas e lu-
xuosas na ILHA AMS, em Lagarto, 
cidade natal e que sedia a empresa. 
“Minha maior felicidade é poder fa-
zer negócios e criar amigos. Acre-
dito que o sucesso da AMS é mo-
tivado por isso. Porque você quer 
dar o melhor para seu amigo e 
nossa empresa trata cada clien-
te assim”, destaca Marquinhos.

Fundada no início da década de 
70, no município de Lagarto/SE, 
pelo Sr. Pedro, num pequeno es-
paço, a Industria Santa Cruz, que 
na época tinha como razão social 
“Casa dos Fornos”, hoje é reco-
nhecida internacionalmente como 
uma referência em qualidade.
 
O início foi árduo, mas com muito 
esforço na produção de materiais 
agrícolas de qualidade, o negócio 
deu certo. Uma década após ser 
fundada, no início dos anos 80, a 
empresa adquire sua principal ferra-
menta e que, adiante, seria a propul-
são de toda a  revolução no empre-
endimento, e que o faria ser um dos 
grandes no segmento: entra na em-

presa o adolescente Manoel Vieira 
da Cruz, natural de Coronel João Sá 
(Bahia), com a função de soldador 
elétrico. Em pouco tempo, demons-
trou ser muito eficaz em suas fun-
ções, sendo promovido a gerente 
geral; Manoel tinha a confiança do 
Sr. Pedro, o que lhe garantia o poder 
para tomar decisões importantes.

Após 15 anos à frente da empresa, 
o fundador resolveu vender a fá-
brica a Manoel Vieira, com prazos 
longos para pagamento. Manoel 
aceitou de imediato. Com a compra 
efetuada, o novo proprietário per-
maneceu com a empresa no mes-
mo local por pouco tempo, logo 

mudou de endereço para melhor 
atender sua crescente demanda.

Marcos recebendo o prêmio 
Realce.

mercado
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Com o passar dos anos, a “Casa 
dos Fornos” ganhou mercado e a 
satisfação dos clientes, tudo já sob 
o comando do novo comandan-
te, Manoel, que ficou conhecido 
popularmente como “Manoel dos 
Fornos”. Devido ao excesso de ta-
refas, o então empresário trouxe 
para sua empresa o Sr. Luiz Car-
los Góis dos Santos, que se tornou 
o seu “braço direito” e contribuiu 
para o crescimento da organiza-
ção, inclusive tornando-se sócio da 
empresa. Dentro de 10 anos foram 
conquistando novos mercados e a 
empresa transformou-se numa das 
maiores indústrias de equipamentos 
para produção de farinha do Brasil.

Motivado pelo espírito encora-
jador e com o enorme crescimento, 
o Sr. Manoel resolveu novamente 
montar uma nova empresa, de maior 
porte, e criar uma marca exclusiva 
para os seus equipamentos; assim 
surgiu a Indústria Santa Cruz, e não 
esquecendo as diretrizes da antiga 
Casa dos Fornos, deu início às ati-
vidades no dia 07 de Abril de 1999,  
data em que surge a Santa Cruz.

Após 10 anos de sucesso, a San-
ta Cruz passou por um processo 
de sucessão familiar. O Sr. Manoel 
transferiu para o filho, o Sr. Carlos 
Eduardo Vieira da Cruz, a responsa-
bilidade de fazer com que a empre-
sa continuasse levando satisfação e 
comprometimento para a clientela.

mercado

Dessa forma, junto com o Sr. Luiz 
Carlos e os seus colaboradores, a organi-
zação vem conquistando mercados, uma 
das provas disso são os recordes de ven-
das anuais e o reconhecimento de vários 
órgãos públicos, distribuidores e clientes 
que afirmam que a Indústria do Brasil é 
a melhor organização no segmento de 
fabricação de equipamentos para pro-
dução de farinha e fécula de mandioca 
para os pequenos e médios produtores.

Conforme os clientes, os fato-
res principais para este reconhe-
cimento são: o atendimento dos 
colaboradores, a confiabilidade do 
maquinário da marca Santa Cruz, 
o fato da empresa sempre estar 
auxiliando desde o início do pro-
jeto e fazendo a devida instalação 
dos equipamentos para  que  eles  
produzam com eficácia, capacita-
ção dos produtores rurais e, quando 
necessário, prestando o serviço de 
assistência técnica com agilidade.

Atualmente, a empresa pos-
sui parcerias em todo o territó-
rio nacional e tem equipamentos 
espalhados por todos os estados 
brasileiros, e a partir do início de 
2011 começou a exportar os apa-
relhos para os continentes Africa-
no e Europeu; além da fabricação 
de equipamentos, a organização 
presta os serviços de manutenção 
e reforma de máquinas em geral.
Para o Sr. Carlos Eduardo: “Este 
enorme crescimento se deve primei-
ramente a Deus; A luta dos seus an-
tecessores desde a década de 70 e a 
todos que compõem a organização, 
que são os clientes e colaboradores”.

A empresa já 
exporta seus 

produtos para os 
continentes 

Africano e Europeu.

A empresa foi criada nos 
anos 70, com nome de 

“Casa dos Fornos”
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Genuinamente lagartense, a 
empresa Radiante alcançou 
destaque nacional
Com 28 anos de atuação, os produtos Radiante já estão 
presentes em todo o nordeste, como prova o slogan da nova 
campanha “Radiante. Já é de Casa”.

Uma das grandes no segmento de 
produtos de higiene, tratamento 
e limpeza em Sergipe, a Radiante 
completou 28 anos este ano. E para 
comemorar, apresenta a sua mais 
nova campanha: “Radiante. Já é de 
Casa”. A nova ação representa a 
consolidação do trabalho no estado 
e a expansão para mais 6 unidades 
federativas. Além disso, a indústria 
caiu nas graças das grandes redes 
nacionais, que aprovam e distri-
buem as mercadorias da marca. Os 
produtos são especialmente de-
senvolvidos para facilitar a limpeza 
diária, garantindo ao consumidor 
qualidade, satisfação, bem-estar e 
economia, e com isso a Radiante 
tem conquistado o mercado no 
interior do estado de Sergipe, es-
pecialmente na cidade de Lagarto, 
onde já é uma referência. 

Vislumbrando outros mercados, a 
empresa lançou esse ano um filme 
institucional, em parceria com a 
rede Globo, em homenagem ao 
dia das mães, que foi ao ar no dia 
06 de maio e seguiu na programa-
ção da emissora por quase uma 
semana. O objetivo da peça publi-
citária é reforçar através da linha 
Puff - produtos para tratamento 
de roupas -, a frase: “cuidando de 
quem você mais ama”. O intuito 
foi mostrar o lado familiar de estar 
presente no dia a dia das mães 
sergipanas, como uma fiel compa-
nheira. Na oportunidade, também 
foram entregues mais de 10 mil 

amostras de Amaciante Puff Con-
centrado no estado.

Fundada em 1991 por Vilson 
Araújo Fontes, deu início  às suas 
atividades na produção de velas. Na  
época, a marca tinha o nome Nos-
sa Senhora da Piedade. Nos idos de 
2002, uma guinada na história da 
empresa: Tadeu Giuliano, filho do 
Sr. Vilson, assumiu o comando dos 
negócios, e a Radiante encarou o 
desafio de conquistar novos merca-
dos, inserindo novos produtos à sua 
linha de produção. Como resultado 
do esforço empreendido, a Radian-
te possui hoje uma linha completa 
com mais de 300 variações de pro-
dutos para auxiliar nos cuidados 
com a roupa e a casa, distribuídos 
em 21 categorias. São elas: ama-
ciantes, desinfetantes, detergentes, 
pedras sanitárias, gel adesivo, pas-
tilhas adesivas, limpa-alumínio, lim-
padores perfumados, lava-roupas 
líquido, sabão de coco, sabão glice-
rinado, tira-manchas, limpa-vidros, 
sacos para lixo, pinhos, vassouras, 
escovas, naftalina, soda caústica e 
velas. Além disso, a Radiante detém 
as marcas Polial, Puff e NSP (Nossa 
Senhora da Piedade).

Com a matriz localizada na ci-
dade de Lagarto, a Radiante possui 

também uma unidade fabril na ci-
dade de Rio Real (BA). Embora seja 
uma empresa 100% sergipana, seus 
produtos estão presentes também 
nos seguintes estados: Bahia, Ala-
goas, Pernambuco, Maranhão, Pará 
e Mato Grosso do Sul. 

Atendendo aos clientes de forma 
rápida e eficaz, levando aos consu-
midores produtos que atendam às 
necessidades do lar, promovendo 
o bem-estar, economia, qualida-
de e total satisfação, a Radiante se 
tornou um empreendimento distin-
to no mercado. Ela já faz parte do 
cotidiano dos sergipanos, e agora 
avança para além das fronteiras do 
estado.

mercado
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Como o senhor, na condição 
de penalista, analisa decisões  
jurídicas que influenciam dire-
tamente na política, a exemplo 
do indulto de natal decreta-
do por Michel Temer enquanto 
presidente,  que acabou tirando 
da cadeia vários condenados 
pela Lava Jato? 

O que dizer das intervenções, 
através  do  indulto, da graça? São ins-
trumentos que a sociedade  criou para 
corrigir certos excessos do próprio  
poder judiciário, penas exacerbadas. O 
que dizer, da  mantença na prisão de 
845 mil brasileiros?  É verdade, que há 
um entendimento na doutrina - que 
não é unânime mas é majoritário - e 
também na jurisprudência, para evitar 
que o excesso de tecnicismo da ma-
gistratura possa levar pessoas a pas-
sarem mais tempo do que o neces-
sário na cadeia, porque a pena deve 
ser proporcional ao risco ou a ofensa 
provocada pelo condenado; às vezes 
o juiz erra na mão, e com o passar do 
tempo, como a pena deve ser aplicada 
de forma progressiva, e  se o objetivo 
não é punir, mas é sobretudo resso-
cializar para reintegrar o indivíduo na 
sociedade, permite-se que,  o Poder 
Executivo,  nos casos de moderação, 
quando o condenado preenche a de-
terminados requisitos  que a lei previa-
mente estabelece, e já cumpriu uma 
boa parcela da pena, ele  possa ser  
contemplado com um indulto, uma 
comutação ou uma graça. O  indul-
to e a  comutação não  precisam ser 
pedidos; a graça precisa ser solicitada. 
Esta  interferência é salutar, entretan-
to quando há bom senso, quando há 
sinceridade,  quando  há respeito aos 
princípios que emanam da  Constitui-
ção e se espraiam na legislação infra-
constitucional,  no sentido de se fazer 
da pena um instrumento de garantia  
da ordem e  de restauração da  digni-
dade daquele que  delinquiu.

O que  houve  no caso Temer, foi o 
aproveitamento de uma faculdade le-

gal, para estender esse benefício, que 
é uma excepcionalidade, a pessoas 
que  haviam  sido punidas por terem 
atentado contra o erário público. É um 
desvio de conduta do presidente, é 
um desvio de finalidade. Então se você 
me pergunta: você é contra? Não, eu 
sou a favor do indulto, da comutação 
e da graça, desde que,  se observem 
rigorosamente os  parâmetros  legais 
preestabelecidos. Que não faça da 
graça uma graça sem graça contra o 
povo brasileiro, como fez o [ex] presi-
dente Michel Temer. 

Não se lembra de um perí-
odo em que a Suprema Corte 
foi tão contestada quanto nos 
últimos anos no país. Na sua 
opinião, quais os pecados que 
o Supremo cometeu e deram 
margem para o surgimento da 
desconfiança da população?

O STF (Supremo Tribunal  Federal)  
é o nosso tribunal maior, ele deve ser 
preservado e respeitado, entretanto 
ele sempre na história cometeu alguns  
pecados, o que nós devemos torcer 
é para que ele se redima desses pe-
cados; eu me pergunto, por exemplo: 
o que fez o STF, quando o vice-presi-
dente da república Café Filho, após a 
morte de Getúlio, impetrou um habe-
as corpus, e ele negou o HC, e quan-
do perguntaram a um  dos seus mais 
ilustres  ministros  - por que o senhor 
não concedeu? E  a resposta foi: por-
que  eu me perguntei, quem me con-
siderará  depois  um habeas corpus 
em meu favor?  E o  mundo jurídico 
brasileiro aplaudiu essa  decisão, como 
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símbolo de prudência. E eu  me per-
gunto aqui, já decorridas várias déca-
das  desse episódio: não  é um  caso  
em  que  pode se dizer  que a pru-
dência é a  virtude dos  covardes? Não  
seria  melhor  que o ministro conce-
desse, e  fosse  preso - se  o  regime 
autoritário assim  o  quisesse - mas 
cumprisse o  seu dever com a cons-
tituição,  com as leis, com o povo e 
com sua própria consciência? Mas dei-
xemos  o passado no passado,  onde 
ele teve muito mais virtude do que 
defeitos. Examinemos este momento 
atual. Difícil, porque não há explicação 
para  essas  mudanças tão repentinas;  
não há explicação, para essas  solturas 
escandalosas que acontecem, quando 
membros da  criminalidade do cola-
rinho branco, ricos, são recolhidos à 
cadeia por uma prisão cautelar, logo 
logo  um alvará de soltura é expedido; 
o mesmo procedimento não acontece 
com os filhos do povo. 

Que dizer, da postura  de um mi-
nistro do Supremo, que presidindo o 
processo de impeachment da presi-
dente Dilma Rousseff, após a procla-
mação do resultado, que a afastou 
do caro, porque não lhe retirou a ine-
legibilidade, como mandava e ainda 
manda a lei? O Supremo tem vacila-
do muito. Ele tem tentado preencher 
um vazio deixado pelo Congresso 
Nacional, é verdade. Que não legis-
la, que se demite em suas obrigações 
em temas sérios e altamente interes-
santes para a sociedade, mas nessa 
incursão do  tribunal ele tem sido de-
sastroso,  ele tem adotado  compor-
tamentos  que não são aplaudidos 
pelo povo, e a justiça deve refletir o 

Advogado 

Evaldo Campos
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sentimento popular, ainda que com  
as regras  jurídicas  preestabelecidas,  
mas ela  não   pode  decidir clara-
mente  contra  o  povo. Quem não 
recorda   das   manifestações   ocorri-
das nas ruas, nos aeroportos,  e den-
tro dos próprios aviões,  quando ne-
les, ministros do Supremo viajavam? 
Isso deve levar aqueles senhores, se-
nhoras, a  uma reflexão muito profun-
da, eles ocupam a nossa Corte Cons-
titucional, eles têm que ser norte, têm 
de  se apresentar como modelos vi-
vos:  de comportamento,  de morali-
dade, de retidão  e de imparcialidade.  
O  Supremo tem esta grande  dívida  
com a sociedade brasileira. 

Vejam agora,  esta última deci-
são. O  ridículo a que se submeteu 
o  presidente  do STF;  ficou  prati-
camente  sozinho.  Como é possível?  
Como é  possível… que o  supremo  
queira  limitar  os  órgãos de inteli-
gência a  repassarem os dados  que 
colocam em séria dúvida, a  conduta, 
a  lisura  de determinadas  autorida-
des,  invocando o  direito do sigilo. O 
sigilo não foi feito para  a proteção de  
cafajestes, de eventuais bandidos do  
colarinho  branco.  O sigilo foi  feito 
para proteger a intimidade,  de to-
dos  os cidadãos, sem  que  se possa 
constituir empecilho à investigação   
contra  aqueles  que avançam nos  
cofres  públicos,  causando prejuízos  
imensos a sociedade brasileira. Como 
se pode entender, que o Brasil seja o 
único, ou talvez, o segundo país, en-
tre os que estão filiados à ONU (Or-
ganização das Nações Unidas), a não 
mandarem  para a   cadeia os con-
denados cuja condenação foi con-
firmada em segunda instância? Esse 
Supremo sem  dúvida precisa  mudar, 
precisa acabar com muitos de seus  
privilégios, e precisamos  começar 
a pensar uma forma alternativa   de  
preenchimento  desses cargos.

Para o senhor, qual  a influ-
ência da Lava Jato na justiça 
brasileira: legado, aberração ou 
apenas uma operação que aca-
bou tomando grande proporção 
pelos atores que engloba?

A Lava  Jato, sem dúvida alguma 
marcou definitivamente a trajetória 
do Ministério Público, do judiciário 
brasileiro e da administração  pú-
blica  em nosso país. Ela é feita  por 
homens, homens que têm limitações, 
homens que cometem equívocos, 
mas homens que agiram tangidos 

pelo desejo sincero  de  passar  este 
país  a  limpo. Como nós estaríamos 
se não tivéssemos experimentado 
a   atuação da Lava Jato? Este país 
via  desviar-se, a cada  dia, mais ou 
menos R$ 900 milhões de reais. Um 
escândalo, quando a  organização 
criminosa que  mais  amedronta o 
Brasil que é o PCC, só  desvia a cada  
ano R$ 300 milhões de reais; o que o 
PCC desvia em um ano, a elite políti-
ca brasileira - claro, aqui  eu faço  as 
distinções entre os políticos honestos 
que existem e os  desonestos - quan-
do esta classe política desviada,  nos 
tomava R$  900   milhões  por dia. 

 

A Lava Jato é a maior revolu-
ção  que o país conheceu  nesses 
últimos 50 anos. Uma revolução 
moral, uma revolução pela lei, uma  
revolução ditada pelo bom caráter 
dos seus condutores; o Brasil é ou-
tro, e não adianta as tentativas do 
Congresso Nacional de  barrá-la, 
vão infringir  aos membros  do da  
Lava  Jato, vão  infringir aos  mem-
bros do Ministério Público algumas 
derrotas,  mas o  Congresso  precisa 
lembrar  da frase  escrita em  uma 
pedra na  fronteira entre Argenti-
na  e  o Chile, por um  mestre sala,  
um professor chamado Domingos 
Faustino Sarmiento, que foi expulso 
pela Ditadura, ele tirou um giz do 
bolso e escreveu: “On ne tue point 
les idées” - não  se  corta o pesco-
ço de uma ideia. Puderam até cor-
tar o pescoço de alguns membros 
da Lava Jato, mas a mensagem de  
decência, de compostura, de mora-
lidade, esta  ninguém vai extinguir,  
esta ninguém vai cortar o pescoço. 
Ela vai permanecer como o legado 
desta legião, de bravos brasileiros e 
brasileiras do  Ministério público, na 
magistratura, na Receita Federal e 
na Polícia Federal, que estão cons-
truindo para nós,  para o nosso fu-
turo, um novo Brasil: sério, decente 
e justo.

Vivemos na atmosfera das 
reformas, atualmente: previ-
dência, sistema tributário; como 
o senhor enxerga uma possível 
intenção de reforma nos códi-
gos, Penal e Civil? E uma mu-
dança na Constituição?

As mudanças no  sistema legis-
lativo,  devem acompanhar,  as ne-
cessidades ditadas  pelas transfor-
mações  sociais.  O  nosso Código 
Penal   foi  um código muito bom, 
mas ele vem de 1941, ele precisa de 
adaptações.  Agora, tenhamos cui-
dado.  Reformar códigos quando 
há um clamor público dividindo  a 
sociedade   é  um  risco, pois  se 
o bom  senso  não imperar,  nós  
podemos levar  o código mais para 
esquerda ou mais para  a direita, 
quando ele tem  que  ressaltar, ga-
rantir,  a  aplicação da  verdadei-
ra justiça. Não da justiça que  hoje 
temos,  que como   diz o ministro  
do Supremo Luiz Barroso: é mãe 
generosa com os criminosos ricos, 
e madrasta  cruel com  os filhos 
do  povo, com os  criminosos de 
pequeno porte, ou  com os crimi-
nosos  nascidos  das  mais pobres 
camadas  populares. A reforma da 
previdência já  devia ter sido  fei-
ta  há muito tempo. E mais  tarde   
ele  precisará ser  feita   de  novo,   
e culpa  na  falência da previdên-
cia, está na falta de punição para  
a  elite política. O Código  Civil  
está  razoavelmente  ajustado;  o  
Código  Penal precisa de algumas 
modificações;  e esse sistema tri-
butário, que é  perverso, que gasta  
uma fortuna para arrecadar aquilo 
que ele chama de tributo:  precisa-
mos simplificar esta  ordem tribu-
tária, precisamos equalizá-la, pre-
cisamos fazer  com que não haja 
uma  igualdade percentual entre 
todos, que  essa igualdade per-
centual  é a  desigualdade. Quem 
mais tem, mais deve  contribuir e 
devem contribuir sobretudo aque-
les que vivem do  capital especula-
tivo, aqueles  que  não  produzem. 
Agora, também,  não  se deve  su-
jeitar  a excessos como  sujeitamos 
hoje; as fontes de  produção, elas 
geram bens,  elas  geram   servi-
ços, eram geram rendas,  geram 
tributos. Precisamos de um código   
equilibrado,  que  não  sirva  ape-
nas  para  tapar os rombos,  que  
a incompetência  aliada a má  fé 
de uma elite que é dirigente  cao-
lha, capenga,  do imposto aqui do  
Brasil. 
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A Lava Jato sem 
dúvidas é a maior 
revolução que o 

Brasil já conheceu.

O PCC desvia 
a cada ano

R$300 milhões
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Itabaiana sediou a primeira edi-
ção do Mesa de Negócios, em agosto 
e após isso Lagarto e Aracaju contou 
com reuniões fechadas de empresários. 
Projetos revolucionários são apresen-
tados aos presentes e posteriormente 
encaminhados a investidores, que, em 
4 oportunidades deram sinal verde e 
confirmaram investimentos, além de 
terem se interessado por empresas que 
enviaram propostas para abrir franquias 
e outras com o objetivo de serem ven-
didas e enviar alguns para avaliações 
técnicas de consultores.

A mesa, liderada por Albano Fran-
co (ex-governador e ex-presidente da 
CNI), contou com os convidados Mes-
sias Peixoto (proprietário do shopping), 
Jamisson Ferreira (presidente da CDL 
Itabaiana), Suelene Sá (Diretora Co-
mercial e de Marketing da TV Sergipe), 
Juliano Souto (Fasouto), Patrício Dar-
visson (UBLA), Anderson Rosa (Realce), 
dentre outros que participam apenas 
das reuniões privadas e preferem não 
se indentificar. Realizaram participações 
especiais, o especialista em tributos e 
finanças, Rodrigo Dias Rosa, e o funda-
dor e CEO do Quero Delivery, Miguel 
Neto na edição de Itabaiana.

Iniciativa encontra 
investidores 
para projetos em 
Sergipe

O objetivo é discutir formas de in-
vestimentos eficazes e, principalmente, 
a captação de projetos para leva-los a 
grandes investidores, sejam negócios 
em pleno funcionamento, startups ou 
apenas ideias que nem saíram do pa-
pel. Os inventores enviam e-mail para 
mesadenegocios@gadusolution.com 
e tiveram que passar por uma triagem 
para terem a oportunidade de apre-
sentar seus negócios no evento.

A organização do Mesa sugere que 
os projetos passem pela orientação de 
consultores antes de enviá-los a inves-
tidores. Pensando nisso, consultores 
parceiros auxiliam pessoas que enviam 
projetos sem plano de negócio ou es-
tratégico. O objetivo é gerar mais inte-
resse nos investidores com informações 
mais sucintas.

As próximas edições do Mesa de 
Negócios serão anunciadas ainda em 
dezembro. Várias alterações serão fei-
tas no projeto, que cresceu rapidamen-
te devido ao apelo presente no merca-
do.

O projeto é realizado com jantares restritos a convidados ou 
eventos aberto ao público

negócios

Mesa no Cine Laser em Itabaiana.
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Balanço das 
ações da Câmara 
de Vereadores de 
Lagarto

Zé do Perfume (PSC) - José de Carvalho Santos, conhecido como Zé do Perfume, 
possui entre suas proposituras, o calçamento do Povoado Quilombo de quase 3 mil me-
tros, o calçamento da Rua Pacheco, assim como o da Matinha e do Povoado Fuzuê; A re-
forma do posto de saúde do Povoado Quilombo, a conclusão do Posto de Saúde do Santo 
Antônio e do Bairro Pratas, assim como a reforma do colégio Zezé Rocha e do Colégio 
Inglaterra, no Quilombo. Outra reforma feita através de sua indicação, é a do Posto de 
Saúde do Povoado Crioulo, assim como a indicação do calçamento do povoado Santo An-
tônio, na Itaperinha e Loteamento Silva. Entre as indicações se encontram a Praça do Po-
voado Quilombo, da escola de segundo grau do Povoado Mariquita, totalizando quase 20 
obras prontas através de indicações do vereador. Além de obras, reformas e iluminação, 
estão também entre as suas proposituras, limpezas de rua, indicações de casas populares, 
a exemplo da região da Piaba, ambulância para o Povoado Quilombo. 

Fábio Frank (PRP) – Atuou como vice-presidente da Câmara de Vereadores, sen-
do o porta-voz da administração na casa de leis, dialogando com os demais verea-
dores na formação de projetos como o piso salarial e delimitação da zona urbana. 
Além disso, participou da discussão de projetos sociais voltados para as comunidades 
carentes, fazendo a ponte entre o Poder Executivo e a Câmara na aprovação de pro-
jetos como por exemplo o bolsa família, construção de banheiros em casas carentes 
e povoados, erradicação das casas de taipas, entre outros. Em 2018, concorreu à pre-
sidência da Câmara, mas não foi eleito. No início deste ano, fez indicações que foram 
aprovadas, a exemplo da construção de uma escada de alvenaria no ponto turístico 
Saboeiro, para facilitar o acesso dos banhistas ao local de banho, além da solicitação 
à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para reimplantação do Centro de Fisioterapia 
na Colônia 13 e funcionamento 24h do posto de saúde da localidade. Outras indi-
cações foram o Centro de Fisioterapia nos povoados Jenipapo e Brasília, a fim de 
atender as demandas de urgência nessas comunidades com qualidade e desafogar o 
atendimento de emergência no Hospital Universitário de Lagarto. 

Gordinho da Laranja (PRP) – Josivan Rodrigues Santos, mais conhecido como Gor-
dinho da Laranja, foi presidente da Comissão de Educação, onde participou de várias au-
diências públicas, fazendo também o papel de fiscalização, visitando escolas e verifican-
do suas situações, junto a Secretaria de Educação. Entre suas indicações estão a Quadra 
do Povoado Luiz Freire e outra no Posto Comunitário dos Correios do Açuzinho, os quais 
tiveram as obras realizadas. Ainda possui alguns projetos aprovados, a exemplo da Se-
mana da Agricultura Familiar, que desenvolve cursos preparatórios para pessoas que de-
pendem da agricultura. Outro projeto foi feito uma cobrança para que os Bancos sejam 
obrigados a disponibilizar cadeiras de rodas para pessoas necessitadas e disponibilizar 
acessos a estes usuários. Possui uma indicação recente, para o calçamento na Colônia Tre-
ze, além da cobrança para que retorne os serviços de identificação para o município, que 
até o momento não está funcionando. Além da fiscalização, visitas a escolas, postos de 
saúde em povoados e também no centro. Foi cobrado também um carro para o Povoado 
Açuzinho, o qual já está em funcionamento naquela localidade.

política
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Washington da Mariquita (MDB) – Entre as proposituras do vereador nesse úl-
timo período, estão o calçamento dos Povoados Mariquita e Rio Fundo. No povoado 
Piaba, através de seu pedido junto ao Deputado Fábio Reis, está a realização do sonho 
de mais de 200 famílias que hoje possuem acesso direto à água encanada, assim como 
a região do Povoado Mariquita, Povoado Quipé, Quilombo e Olhos D’água, que tam-
bém sofriam com a escassez da água. Está encaminhando mais uma indicação para o 
Governo do Estado, que é o asfaltamento da entrada que liga o Povoado Taperinha 
dos Gatos até Olhos D’água, totalizando mais de 10 km de extensão. Outras indicações 
que se concretizaram foram a água encanada no povoado Piabas, em parceria com o 
Governo do Estado, e também a entrega do reservatório de água para o povoado Qui-
lombo.

Marta da Dengue (MDB) – Durante seu mandato, esteve fazendo cobranças e 
indicações para melhorias nos Povoados, a exemplo de pedidos de iluminação e re-
formas. Participou também de eventos, solicitou a construção de uma quadra polies-
portiva no povoado Fazenda Grande. Mutirões de retirada de identidade no povoado 
Brejo e Açuzinho com parceria da deputada Goretti Reis e do deputado Fabio Reis e o 
governo do Estado. Na secretaria de obras foram feitos vários pedidos de reposição 
de lâmpadas e também melhoria nas estradas e limpeza nos bairros, a exemplo do 
Bairro Horta, e em diversas ruas da cidade.

Josivaldo dos Brinquedos (PRP) – Dentre os seus trabalhos destaca-se o Projeto Equo-
terapia, que usa a interação com cavalos para auxiliar crianças com deficiência. Pos-
sui também alguns projetos aprovados em relação ao tema, a exemplo da Lei número 
801/18 do município. A Equoterapia, hoje atende mais de 100 pessoas e consiste no 
principal trabalho de Josivaldo como vereador. No entanto, em novembro se envolveu 
em grande polêmica, quando pareceu ter utilizado da Equoterapia como manobra po-
lítica. Após desentendimentos com a gestão Hilda Ribeiro, a prefeitura substituiu os 
funcionários do projeto que foram indicados por Josivaldo. O problema é que os indica-
dos pelo legislador eram de sua base aliada. A prefeita teria trocado os funcionários em 
retaliação ao vereador que votou a favor da redução do remanejamento do orçamento 
entre as secretarias da prefeitura para 2020, o que prejudica o pleno funcionamento das 
ações do Executivo Municipal. Após as exonerações, o vereador contra-atacou nas redes 
sociais. É certo que o parlamentar agiu por impulso, mas a questão não ficou bem vista 
por parte da população, exceto pelos opositores da administração que se valeram do 
fato para atingir a gestão Hilda Ribeiro. Na próxima edição, a Realce trará uma matéria 
exclusiva sobre o assunto, onde buscará ouvir Josivaldo.

Soró da Brasília (PRP) – José Luiz de Lima Góis, mais conhecido como Soró da 
Brasília, possui entre suas indicações, o resgate da tradição dos natais nos povoados, 
que não era realizado há pelo menos quatro anos; Indicações como as reformas de pra-
ças, unidades de saúdes, escola, entre outras realizações para melhoria do município, a 
exemplo da reforma das Praças do Povoado Brasília (Praça Balbino Alves de Almeida e 
João Damasceno de Góis), além da reforma da quadra do Ginásio de Esportes do Po-
voado Brasília  e a reforma das escolas, Santos Dummont Santiago Bispo, Jaconias de 
Almeida. No Povoado Gameleiro, através de suas indicações, foram feitas também as 
reformas da Escola Municipal do Gameleiro e reforma da Praça da Igreja daquele mes-
mo povoado. Também fez a cobrança aos deputados para que seja feita a reforma do 
posto policial no Povoado Brasília, assim como a construção de um chafariz comunitá-
rio do Povoado Britinho. Ainda há cobranças de pavimentações, calçamentos, reformas 
e iluminações de povoados.

Jailton da Mercearia () – Entre seus trabalhos realizados durante o período em 
que atua na câmara, estão indicações para reformas em creches, construções de praças, 
ampliação de postos de saúde, o asfaltamento da estrada que dá acesso ao Conjunto 
João Almeida Rocha, entre outras indicações a serviço de povoados no município. 

política
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Vagner Andrade (PRP) – Durante os 5 mêses em que atuou na Câmara de Vereado-
res de Lagarto, fez diversas reivindicações e apresentou projetos de lei que foram apro-
vados, a exemplo da destinação de casas populares para 5% das mulheres que sofrerem 
violência doméstica, como uma forma de fortalecer a Lei Maria da Penha. Vagner tam-
bém desenvolveu o projeto para que consultas médicas possam ser marcadas através do 
celular, para que pacientes como: gestantes e deficientes físicos, não precisem se deslocar 
até o posto de saúde. Outras proposituras de envergadura do vereador como a Semana 
do Empreendedor em Lagarto, a isenção de doadores de sangue em concursos públicos, 
ensino de primeiros socorros no ensino fundamental e restrição da participação de em-
presas condenadas criminalmente em licitações públicas, foram bem recebidas pelos seus 
companheiros parlamentares. Ainda, em parceria com o Governo do Estado propôs a im-
plantação de uma filial do O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) em Lagarto. 

José Genildo da Conceição (PMDB) - Durante seu período de atuação na Câma-
ra de Vereadores, apresentou projetos em relação a educação, obras, iluminação, entre 
outros. Em 2019, está com um projeto para Lagarto, em relação às multas pagas no mu-
nicípio, para que possa haver transparência nesse setor, mostrado assim à população o 
que está sendo feito com os valores arrecadados com as aplicações dessas multas. Outro 
projeto de sua autoria é em relação ao banco de medicamentos, que estará sendo apre-
sentado na Câmara. Além de projetos apresentados no período de 2017 a 2018. Espera 
que em 2019 com as mudanças que houve na presidência, inclusive mudanças na própria 
Lei Orgânica do Município, consiga ter mais avanços, para que possa apresentar indica-
ções de acordo com o orçamento do município. 

Creuza do Oiteiros (PPS) – Durante o seu mandato tem focado na saúde, bem 
como a fazer visitas às comunidades e mutirões a fim de atentar para a revitalização 
das estradas e levar os anseios da população para a tribuna. Em sua atuação na Câmara, 
Creuza também contabiliza diversas indicações. A sua ação como legisladora traz influ-
ência da longa experiência na associação comunitária da sua região - Pururuca, Oiteiro 
e Sena -, onde foram construídas 50 casas através do Programa Nacional de Habitação 
Rural (PNHR). Creuza também solicitou junto ao Governo do Estado a perfuração de 
poços artesianos nos povoados Fazenda de Cima e Oiteiros.

Gilberto da Farinha (DEM) – Durante seu período de atuação na Câmara de Ve-
readores apresentou indicações de projetos em alguns povoados, a exemplo do Povo-
ado Jenipapo, que hoje possui um carro à disposição da comunidade, para atender a 
necessidades naquela região. Além de cobranças de iluminações e calçamentos como 
o do povoado Quirino, sendo 2200m,  também a conclusão do calçamento do Jenipa-
po, além do Conjunto São Francisco. Em sua atuação parlamentar, constam visitas a 
postos e escolas. Contribuiu com o apoio a emenda do Deputado Federal Fábio Reis 
pela Companhia  de Desenvolvimento dos  Vales  do  São  Francisco e do Parnaíba 
(Codevasp), que  está à espera da assinatura da Prefeitura para a efetivação do recur-
so. 

Clayton Moore (PROS) - Durante a sua atuação voltou-se para a fiscalização do 
Poder Executivo, exigindo a aplicação correta dos recursos públicos. Entre as suas indi-
cações, buscou a valorização de classes como os agentes de trânsito, quando defendeu a 
criação do piso para essa classe. Também formulou projeto para levar aulas de empreen-
dedorismo para as escolas, e proposituras de caráter mais técnico como a compensação 
tributária, que seria uma compensação de tributos para credores da prefeitura. Apre-
sentou uma propositura para tornar obrigatória a presença de enfermeiros nas escolas e 
aulas de primeiros socorros para servidores escolares do município. Entre as suas cobran-
ças, solicitou o aumento do efetivo policial na Colônia 13, o fechamento dos lixões, efe-
tivação da coleta seletiva e destinação do lixo para o aterro sanitário. Outra proposição 
do seu mandato é a proibição do corte de energia às sextas-feiras, pela inviabilidade de 
se fazer o pagamento no fim de semana. Além disso, constam outras indicações como 
instalação do gasoduto, alimentação e alojamento para a Polícia Civil, abertura de con-
curso público, construção do IML em Lagarto, arte na entrada da cidade com a bandeira 
de Lagarto.

política
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Bebelo Kids 
tornou cortes de 
cabelo divertido

Quem é pai sabe a dificuldade que 
é cortar o cabelo de uma criança. Mui-
tas vezes, quando o profissional não 
tem preparo para esta difícil tarefa, o 
risco se torna até físico. Então, ima-
gine um lugar onde a criança corta o 
cabelo se divertindo e sem risco de se 
machucar com tesouras. Pois é, a Bebe-
lo Kids consegue ser melhor que esse 
lugar que você imaginou. O salão de 
beleza infantil chegou para tornar mais 
fácil a vida dos papais, levando diver-
são e deixando recordações maravilho-
sas para as crianças quando precisarem 
cuidar do cabelo novamente. 

Inaugurada no dia 14 de setembro, 
na Avenida Zacarias Júnior, em Lagar-
to, a Bebelo realizou uma das inaugu-
rações mais animadas da cidade. Eram 
algodões doces, palhaços, brinquedos 
e muitas crianças presentes, além de 
dezenas de influenciadores digitais. 
Após a inauguração, o sucesso foi ins-
tantâneo. Toda atenção chamada no 
evento inicial levou muitos pais a leva-

rem seus filhos ao salão, porém, a qualidade dos serviços oferecidos com carinho faz 
fidelizar cada pessoa que passa por lá. Os profissionais são capacitados para atender 
as crianças em seus movimentos naturais para a idade, além de portarem equi-
pamentos especiais para não machucá-las. Os papais, enquanto esperam, também 
podem jogar vídeo game ou ganhar uns quilinhos com os sorvetes e doces ofereci-
dos gratuitamente para os clientes. 

Sem dúvida a Bebelo Kids gerou um impacto positivo na população lagartense 
e de outros municípios, que fazem questão de se dirigir a Lagarto para ter acesso 
aos serviços especiais deste magnífico salão infantil. E esta revista, sempre atenta as 
transformações do estado, tem o prazer de dar o merecido destaque.

O salão de beleza infantil conquistou crianças 
e papais de Lagarto e região

Depoimentos de pais e crianças 
clientes da Bebelo

“Era muito difícil cortar o 
cabelo da minha filha. De-
pois da Bebelo ficou mais 
fácil. Eles não cortam, eles 
cuidam do cabelo da crian-
ça. Minha filha adorou. Foi 
divertido até pra mim” – 
George - pai.

“Eu estava adiando cortar o 
cabelo de Cecília porque ela é 
muito sapeca. Achava que ela 
não deixaria cortar tão fácil. Mas 
na Bebelo foi tudo muito tran-
quilo. Recomendo muito. Foi tão 
divertido que Cecília chorou para 
não ir embora. Digo que foi um 
momento de lazer” – Monalyse, 
mãe de Cecília.

“Já conhecia serviços de 
salões infantis, no entanto, 
esse da Bebelo é especial. 
Não preciso mais me dirigir 
a Aracaju para levar minha 
filha quando precisa cuidar 
do cabelo” – Nayara, mãe 
de Clarissa.

kids
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Os melhores 
lugares para 
comer e beber

A Pizzaria Paulista ganhou espaço 
e entrou para o rol dos grandes 
estabelecimentos na área. E tudo isso 
com destaque: neste ano, a Paulista 
foi vencedora do Prêmio Realce, 
que confere às empresas um selo de 
excelência em qualidade. Com um 
cardápio criativo e saboroso, uma 
massa consistente e leve, além de um 
ambiente prazeroso e perfeito para 
levar as crianças, a Pizzaria Paulista é 
ótima opção para quem quer ter uma 
noite deliciosa em pleno centro da 
cidade. 

Pizzaria Paulista

O mais novo point no centro da cidade para se tomar uma boa cerveja 
com os amigos e até  levar a família é a espetaria, bar e hamburgueria 
Lagarttu’s. O lugar oferece um ambiente despojado e moderno para 
os seus clientes, tem um atendimento dinâmico, e ainda dispõe de um 
cardápio para lá de atrativo. Além dos deliciosos pastéis, uma diversa 
variedade de sabores de espetinhos agrada e muito aos que são fãs de 
um bom churrasco, que pode ser intercalado com uma cerveja litrinho 
gelada e em conta.
Mas as delícias não param por aí, têm as roskas de morango e kiwi para 
os que preferem começar saboreando um drink, tira-gostos variados,  
caldinhos, e claro, hambúrguer gourmet e hambúrguer gourmet espe-
cial. O Lagarttu’s é um exemplo interessante da junção harmoniosa de 
um bar, hamburgueria e espetaria num espaço luxuosamente simples.

Lagarttu’s

Dois dos melhores prazeres da 
vida são comer e beber, e Lagarto é 
um dos grandes referenciais quan-
do o assunto é boa gastronomia e 
diversão. Confira os bares e restau-
rantes que você precisa conhecer 
em Lagarto... e os que você deve 
pedir pelos aplicativos.

comer e beber

O espaço Kécia Gourmet, para 
além da qualidade e capricho dos 
lanches, agrada pelo conforto. A 
possibilidade de usar o cardápio e 
fazer combinações de ingredientes, 
montar um hambúrguer 
gourmet ao gosto do cliente 
e poder recostar em assentos 
extremamente confortáveis é 
uma experiência; a sensação é de 
estar literalmente comendo num 
sofá. O estabelecimento, além 
de ofertar os  tipos de lanches 
mais tradicionais, impressiona 
pela enorme variedade de 
hambúrgueres especiais e molhos. 
Kércia Gourmet também dispõe 
de um ambiente arejado e tevês 
bem posicionadas no interior, para 
entreter enquanto as pessoas 
saboreiam os seus deliciosos 
pedidos. O espaço tem o requinte 
do conforto e ainda é bem 
convidativo.

Espaço Gourmet
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Confraria une diversos públicos e se 
firma como principal point de Lagarto
O bar apostou no estilo e na receptividade do carisma do 
dono, e consegue reunir como poucos lugares, clientes de 
várias camadas sociais e estilos

Lagarto costuma atrair empreen-
dimentos que chamam a atenção, 
mas quando o assunto é bar, a Con-
fraria Paulistana supera expectativas 
e sempre impressiona. O espaço 
criou uma verdadeira linguagem de 
entretenimento nesse tipo de esta-
belecimento e conta com o trunfo 
da receptividade de um lagartense 
de alma paulista que sabe agradar 
os clientes, e quando pode até faz 
parte da festa.

O bar, petiscaria e pizzaria é o espa-
ço mais cosmopolita da cidade de 
Lagarto. Com poucos meses de fun-
cionamento, a casa já tinha cativado 
o gosto de boa parcela dos papa-
-jacas, e hoje, praticamente reúne 
frequentadores de todas os cantos 
da cidade. Em alguns fins de sema-
na, é mesmo necessário pensar em 
fazer uma reserva para poder des-
frutar de tudo o que o estabeleci-
mento pode oferecer.

Mas não é apenas o público lagar-
tense que aprecia o local. A mo-
dernidade investida no ambiente, 

aliada ao estilo rústico, atrai pessoas 
de vários recantos do país, e não 
raro é possível encontrar gringos à 
vontade por lá. Essa atmosfera des-
pojada, se funde com a sofisticação 
do preparo dos petiscos, dos drinks, 
almoços e jantares servidos pela 
confraria.

Talvez essa introdução dispense o 
restante desse nosso breve texto, 
mas não saia correndo agora para 
a Confraria Paulistana, leia mais um 
pouco sobre nossa crítica desse in-
crível local... 

Há cerca de uma década na cidade, 
o bar e petiscaria busca distinção, 
para não ser um desses estabeleci-
mentos “modinhas da cidade”. Para 
isso, os proprietários vêm investindo 
bastante em qualidade nos produ-
tos e mantendo preços acessíveis, 
além de parcerias com os estudan-
tes da UFS, OAB, Rotary e outras 
instituições.
 Outro fator são as vias que circulam 
a  Confraria e que facilitam para os 
clientes estacionarem seus veículos, 
um sério problema no município. 

Nos fins de semana, o espaço entra 
num nível de astral elevado,  e  a  
música ao  vivo dá o tom  de  dia  
e de noite. Diversos artistas passam 
pelo  palco  do bar durante o  dia,  
e ao  cair da  noite, é possível  con-
fundir a  Paulistana  com uma  casa  
de show animadíssima. 

Lagarto ganha um novo local para o 
público se divertir, e nós, da Revista 
Realce, que há 10 anos trazemos a 
visão empresarial de identificar com 
bastante antecedência os bares e 
restaurantes que terão sucesso no 
município e os que terão vida cur-
ta, temos a excelente impressão de  
que a Confraria Paulistana chega 
para ficar. Aliás, chega para se per-
petuar, afinal, os proprietários são 
genuinamente lagartenses.

comer e beber

Laldelino (Dinho), fundador
da Confraria
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O espaço do Biroska é um 
recanto à parte na cidade 
de Lagarto. Com um design 
interior que remete aos 
elementos do campo, o 
ambiente é ao mesmo 
tempo sofisticado e rústico, 
e proporciona paz e muito 
conforto aos frequentadores. 
Além do almoço e da saborosa 
pizza que é servida no local, às 
sextas-feiras o  Biroska oferece 
uma das mais famosas feijoadas 
da cidade. O espaço também 
tem  música  ao vivo  aos fins 
de semana para realçar as 
noites rodeadas pelo ambiente 
bucólico ao redor. A Confeitaria Bruna Libório 

traz sofisticação do menu 
à decoração do seu 
espaço físico. Os doces são 
produzidos com a batuta 
requintada da dona, que é 
gastrônoma de formação 
e leva a feitura das delícias 
com muita seriedade. São 
bolos, tortas, brownies, e toda 
uma variedade de confeitos 
produzidos com muita 
delicadeza. O ambiente é 
afável e delicado, perfeito para 
todas as ocasiões e para toda 
a família. A arquitetura do 
espaço traz o ar das casas de 
doces francesas, sendo o lugar 
perfeito para um encontro 
romântico.

O Centro Comercial Charles Brício 
é hoje o point mais frequentado 
do centro de Lagarto. O lugar 
reúne várias tribos, desde 
universitários, empresários, 
e pessoas de várias fatias da 
sociedade lagartense. Dentro 
do espaço amplo, existem várias 
opções para os frequentadores, 
de bares a lanchonetes, e até 
o já tradicional Espetinho do 
Baixinho, grande responsável 
pela popularização do centro e 
que faz sucesso também nos dias 
dos jogos de futebol que são 
transmitidos num telão. Outro 
estabelecimento que faz sucesso 
no centro é o Mr. Burguer, 
com lanches bem preparados 
e saborosos que atraem os 
clientes. E para os que adoram a 
gastronomia oriental, o Sushi Mr. 
Oriental  se destaca  por lá com 
petiscos primorosos.  Ambiente 
amplo e bem frequentado, o 
Centro Comercial é parada 
obrigatória nas noites de fim de 
semana em Lagarto. 

“Ninguém é rei por acaso”, 
e devido a qualidade da 
comida que é servida 
e entregue,  o Rei  das 
Quentinhas é um dos 
almoços mais  requisitados 
da cidade. O  comércio 
deu um boom nos últimos 
anos, principalmente com  
o surgimento dos sistemas 
de entrega delivery.  Unindo 
refeição saborosa e rápida 
entrega, o estabelecimento 
conquistou os clientes.

Biroska

Bruna Libório Confeitaria

C. Comercial Charles Brício

O Rei Das Quentinhas

comer e beber
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Você sabia?
Mix Lanche é recordista 
absoluta de vendas no 
Quero Delivery

 O mercado está cada vez mais 
competitivo no segmento de fast-
-food, que ficou mais acirrado no 
interior sergipano após a implanta-
ção quase generalizada da cultura 
dos pedidos através dos aplicati-
vos. E em meio a tanta concorrên-
cia, a Mix Lanches tornou-se a que 
mais vende em seu segmento... e 
não é somente no Quero Delivery.
 
 Fundada há 2 anos por Gabriel Ro-
cha, a Mix Lanches caiu nas graças da 
população em função do seu lanche 
delicioso. A empresa que já liderava 
somente servindo lanches a partir 
do seu espaço físico, após a adesão 
ao potencializador de vendas Quero 
Delivery, aumentou o faturamento e 
tornou-se líder de vendas na plata-

forma, com números que não fo-
ram revelados pelas duas empresas.

 A publicidade não foi o diferencial 
da Mix, como acontece com muitas 
empresas que ganham destaque 
e depois caem no esquecimento, 
precisando mudar repetidas vezes 
de local, alterar formas de aborda-
gens e enfim se entregar e fechar 
as portas. Esse fato ocorre porque 
elas geram apelo popular com pu-
blicidade, mas acabam perdendo 
clientes após oferecerem um ser-
viço de baixa qualidade. No caso 
da Mix Lanches foi bem diferente.

 A empresa fidelizou um grande 
número de clientes devido a qua-
lidade diferenciada dos produtos.

Os profissionais seguem todas as 
normas legais dos órgãos regula-
dores, como vigilância sanitária e as 
orientações do Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar, presidido 
pelo advogado criminalista Thia-
go Freitas. “É importante vermos 
empresas que seguem as normas, 
que é obrigação de todas. Isso gera 
segurança para sociedade, princi-
palmente nessas plataformas vir-
tuais de delivery”, declara Thiago.

E em meio a tanta 
concorrência, a Mix 

Lanches tornou-se a 
que mais vende em seu 

segmento... e não é 
somente no Quero 

Delivery.

comer e beber
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Um dos bares mais 
tradicionais da cidade, e 
que resistiu ao tempo com 
maestria e continua se 
reinventando é o bom e 
velho conhecido por todo 
lagartense, Vapor Barato (Bar 
de Nilma). Conhecido pelas 
suas noites animadas, o point 
cativo dos papa-jacas, com 
suas festas cheias de astral 
e a música ao vivo sempre 
presente, agora também 
oferece almoço delivery, e 
o tempero da comida do 
bar que é frequentado dia e 
noite há quase 30 anos pelos 
lagartenses vem fazendo 
muito sucesso na cidade. 

A Bella Massa Macarrão Ao 
Vivo é um estabelecimento 
que trabalha com os mais 
tradicionais tipos de pratos 
que levam massa em sua 
composição, a exemplo 
do macarrão ao vivo e das 
panquecas, que são as 
especialidades da casa. A 
panqueca da Bella Massa já é 
uma referência na cidade, e 
não por acaso, isso se deve ao 
capricho na feitura do recheio, 
junto com a variedade dos 
temperos dos macarrões ao 
vivo, que tem conquistado o 
paladar dos que são fãs de uma 
deliciosa massa.

A Jailson Lanches é uma 
lanchonete que reúne uma 
imensa variedade de lanches e 
sucos e que tem se renovado 
para melhor atender os 
seus clientes. O comércio 
mudou de local há alguns 
anos, para bem próximo do 
antigo endereço, e agora 
conta com um ambiente bem 
acondicionado, mais espaçoso. 
Os alimentos servidos 
continuam com a qualidade 
de sempre, com toda uma 
sorte de hambúrgueres e 
cachorro-quentes, sem contar 
com a famosa maionese 
que é feita no lugar e 
que, inclusive, é vendida 
para outras lanchonetes e 
estabelecimentos alimentícios 
da cidade.A Delírios tem o clima de uma típica 

pizzaria familiar italiana, mantendo 
o estilo clássico dessa espécie de 
estabelecimento e sendo uma opção 
certa para qualquer tipo de ocasião 
em família. Além da boa massa feita 
na hora e da gama de opções de 
sabores, o  cliente pode dispor de 
um bom chopp enquanto espera a 
pizza; a casa conta com uma boa 
quantidade de garçons, o que faz 
com que o atendimento seja rápido e 
eficaz. Apesar  de  tradicional, sempre 
está inovando para poder agradar o 
seu público, e um dos diferenciais é 
quando investe em temas, como fez 
na comemoração alusiva ao dia das 
crianças este ano, em que os seus 
colaboradores utilizaram máscaras de 
heróis da franquia Marvel para encher 
os olhos da criançada. O lugar também 
investe em música ao vivo aos fins de 
semana, tudo, para ambientar da 
melhor forma o seu público.

Bar Vapor Barato

Bella Massa

Jailson Lanches

Pizzaria Delírios

comer e beber
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A pizzaria Bayuvar é um recanto  
tarimbado em Lagarto. Com uma 
estrutura que inspira sofisticação, 
a elegância do lugar gera uma 
sensação agradável, sem contar com 
a gastronomia que já é tradição na 
cidade de Lagarto. A estrutura livre 
que  dá visão para o  movimento da 
cidade, garante um ambiente arejado 
e a proximidade com a calçada da rua 
nas laterais é apreciada por muitos, 
mas há também o espaço interno, 
para os que preferem um momento 
mais reservado na hora de provar 
uma deliciosa pizza. O lugar também 
oferece um anexo voltado para a 
diversão das crianças, com pula pula e 
vários brinquedos, com isso os adultos 
podem ficar à vontade curtindo uma 
música ao vivo no fim de semana 
enquanto os seus filhos estão seguros.

A tapioca é um alimento querido 
por aqueles que desejam manter 
a forma e continuar comendo  
deliciosamente bem. E em Lagarto 
a Tapioca Gourmet cumpre o papel 
e vai além, o estabelecimento 
fornece para o público uma 
variedade de recheios entre 
tapiocas doces e saladas, e ainda 
combinações que dão água na 
boca. Além das recheadas, o 
espaço também oferece o famoso 
açaí na taça, cafés especiais e aos 
fins de semana são servidos drinks 
de diversos sabores.

O espaço físico aberto que 
fica no Gastrô Park, próximo a 
principal praça da cidade, cria uma 
sensação de se estar ao ar livre. 
E com essa atmosfera apetitosa, 
o lugar acaba sendo ideal para 
qualquer tipo de encontro.

Pizzaria Bayuvar

Tapioca Gourmet

A Dona Pimenta é um estabelecimento que inspira delicadeza. Com um 
ambiente aconchegante, a doceria e cafeteria proporciona tranquilida-
de para apreciar doces requintados, almoçar, dar uma rápida pausa no 
trabalho e fazer um lanche ou começar um papo interessante já pedin-
do o cafezinho expresso que vem acompanhado do biscoitinho de nata. 
A casa também é adequada para se ler um bom livro durante o dia nos 
fins de semana. Desde o atendimento até a feitura dos doces e tortas, 
que são a especialidade da casa, é possível verificar um capricho, e o 
conforto do lugar tem aquele sabor das tardes na casa da vovó.

Dona Pimenta

Gyros Churrasco Grego é 
um fornecedor de lanches 
diferenciado. As entregas do Gyros 
são extremamente organizadas 
e o lanche que é recebido é 
sinônimo de sabor e capricho. 
Além da variedade dos alimentos 
e das ofertas, não se pode deixar 
de ressaltar a especialidade da 
carne caseira que é produzida 
pelo estabelecimento, sendo um 
poderoso diferencial da casa. O 
comércio tem se destacado no 
modelo de entregas delivery, 
sobretudo pela qualidade do sabor 
das comidas e do ótimo estado 
em que o lanche chega para o 
consumo dos clientes.

Gyros 

comer e beber
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Certa noite, Noêmia recebeu uma 
visita enquanto dormia... No sonho, 
uma pessoa vestida de branco lhe dizia: 
“Vá colocar o pastel!”. Noêmia retrucou: 
“Pastel? Mas, pastel? Como, se eu não 
tenho nem esse talento para pastel?!” A 
visão respondeu: “Você não tem talento, 
mas você procura que acha.” E é a partir 
daí, que a história da Rainha inicia. 

Noêmia Rodrigues, 38 anos, junto 
com seu marido Joseval Fraga, 42, 
começou vendendo hambúrguer e 
cachorro-quente, além de picolés, 
sorvetes e geladinhos no pequeno 
povoado Boieiro, zona rural de Lagarto. 
Mas o negócio acabou não dando 
certo. 

Vindo morar na casa de sua mãe 
na cidade, ela e seu esposo decidem 
vender o freezer para comprar um 
carrinho de pastel. No mato, num quintal 
de um bairro periférico de Lagarto, 
Joseval avistou e comprou o que seria o 
primeiro carrinho do Pastel da Noêmia, 
que reformado, ficou quatro meses 
parado na frente da casa da sogra. 
Os vizinhos, ansiosos, perguntavam 
quando começaria a venda dos pastéis. 

Sem pressa, mas com fé, foram 
adquirindo os materiais para preparar 
a massa, como o primeiro cilindro, que 
era manual. Joseval, que trabalhava  
como moto-táxi, tirava as horas vagas 
para, na casa de um e outro amigo, 
aprender a fazer a massa, e foi assim 
que se tornou o primeiro masseiro da 
pastelaria que leva o nome da esposa.

No início, muitas dificuldades. 
Aclécio de Jesus, que foi o primeiro 
funcionário de Noêmia e permanece 
até hoje, também veio do Boieiro, e 
teve que se adaptar. O primeiro dia 
não foi fácil, mas no segundo, tinha 
aprendido a arte de fritar o pastel. É um 

personagem importante dessa história, 
tanto por estar com a Rainha dos Pastéis 
desde o início, quanto pela dedicação, 
há 8 anos sendo o tipo de funcionário 
“pau para toda obra”. 

A válvula do botijão dava problema, 
vazava gás, e Noêmia até chorava, mas 
sem esmorecer. Tudo era manual, sem 
ajuda de equipamentos. Na época, 
usavam apenas um peito de frango 
e 1kg e meio de massa, que davam 
para 15 pastéis. Eram poucos sabores, 
mas depois de cinco anos trabalhando 
apenas com os mais comuns, um amigo 
sugeriu a Joseval o sabor catupiry, que 
ele nem conhecia. 

Depois, passaram a brincar com 
os sabores, e as vendas subiram com 
as combinações de frango e queijo, 
charque e queijo. Com isso, as vendas 
foram alavancando cada vez mais. 
Os momentos de  insegurança ainda 
existiam, mas a fé em Deus e o esforço 
do casal eram inabaláveis. 

Joseval comprou um isopor de 
geladinho para fazer entregas quando 
tinha tempo disponível.  Entregava para 
amigos em postos de gasolina e onde 
fosse. Fazia isso com o maior prazer e de 
graça, confiante em ganhar a freguesia. 
O isopor ia no tanque da moto, às 
vezes a tampa voava no caminho. Os 
conhecidos brincavam: “Está vendendo 
geladinho?”.

Noêmia, a rainha do pastéis
Do hambúrguer e cachorro-quente no pequeno povoado 
Boieiro ao reinado dos pastéis

superação

Um dos pontos fortes da empresa é a motivação 
sempre fortalecida.

Por Netto Ribeiro

Daísa, gerente da Rainha Noêmia. Joseval simboliza a coroação da 
esposa.
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O disk entrega deu certo: de 15 
pastéis foram para 30, depois 70 por 
dia. Daí, colocaram um motoboy para 
fazer as entregas, hoje são 7 no fim de 
semana. Admitiram mais profissionais, 
mudaram de local algumas vezes, 
sempre para suprir a demanda e 
aperfeiçoar a cozinha. Lembrar do 
passado é motivo de orgulho, para 
quem iniciou com um peito de frango 
e agora são necessários 200kg por 
semana.

No instagram, Noêmia tem uma 
forte presença de marketing. Tudo isso 
graças ao seu pastel saboroso e a Daísa 
de Jesus, funcionária e amiga, que utiliza 
de blogueiros para fortalecer a marca 
da empresa. Emocionada, fala com 
carinho da patroa: “Ela é uma pessoa, a 
Noêmia, que abre as portas para muita 
gente. Ela abriga muitas famílias aqui, 
são 13 funcionários, 13 famílias, a gente 
sobrevive desse dinheiro; eu consegui 
comprar um carro trabalhando 

aqui, meu esposo conseguiu tirar a 
habilitação, e têm várias outras pessoas 
que conseguiram a sua moto e têm 
várias outras histórias”, concluiu.

Noêmia é grata a mãe, dona Anizete 
Rodrigues, que fazia questão de ajudar 
com um pedaço da aposentadoria, e do 
pai Pedro Nascimento; dos filhos Sara 
e Isaque Rodrigues e do irmão Agildo 
Rodrigues. E outros que contribuíram, 
como Mundo do Pastel, que deu dicas 
para a feitura da massa dos pastéis, e 
os parceiros do Mundo dos Toldos, que 
sempre lhe deram cobertura. Outro 
apoio relevante, foi do aplicativo Quero 
Delivery, que chegou até ela quando o 
negócio ainda não tinha deslanchado, 
mas acreditaram, inclusive fazendo 
um bom preço na época. As vendas 
cresceram com a parceria, que se 
mantém até os dias atuais.

Com a fama de rainha, Noêmia teve 
que deixar a timidez. Tem até criança 
que é fã dela. O título foi ideia do DJ 

Whashington, com o apoio do blogueiro 
Pheliphe Martins, ambos parceiros 
do Pastel. Mas toda rainha precisa 
de uma coroa, e logo começaram os 
preparativos para a coroação. Três 
meses de espera, até que a equipe se 
mobilizou. Primeiro, conseguiram o 
trono, Noêmia se produziu e finalmente 
foi coroada “Rainha dos Pastéis”, 
recebendo a coroa das mãos do seu fiel 
companheiro.

Em seu reino do pastel, preza pela 
satisfação do cliente. Lá, o freguês 
sempre tem razão, e para ela isso é 
fundamental. Noêmia é a Rainha, mas 
em seu comércio, os clientes é que são 
tratados como reis. “Eu não aceito um 
cliente levantar da mesa mal satisfeito. 
Eu quero que ele seja bem atendido”, 
afirma. 

O sonho de Noêmia é deixar o 
aluguel e ter a sua própria pastelaria. 
Também quer levar o seu pastel para 
outras cidades do estado de Sergipe. 
Mas por hora, pensa  em novas 
combinações de sabores, a exemplo 
dos pastéis doces. Em breve, o Lanche 
da Noêmia vai estar funcionando, com 
vários tipos de lanches feitos com o 
capricho que todos conhecem. 

Noêmia é uma daquelas histórias 
de quem recebeu um sinal divino e 
acreditou no seu esforço. Quando 
os obstáculos apareceram, teve fé e 
prosseguiu. Assim, com a força de seu 
companheiro de vida, da sua família 
e da amizade e dedicação de seus 
funcionários, tornou-se uma referência, 
com o pastel mais querido de Lagarto.

superação

Noêmia e os Influencers que apoiam o Pastel da 
Rainha.

Noêmia tem 38 anos e sonha grande.
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Quero Delivery e a revolução cultural que gerou
A ferramenta digital 
que reinventou comércios

Se tem uma empresa que pode 
ser considerada divisora de águas 
no mercado em Lagarto, essa é o 
Aplicativo Quero Delivery. A ideia 
de criar uma ferramenta tecnológi-
ca que promovesse a praticidade, 
comodidade e tornasse a compra e 
venda mais dinâmica, surgiu entre 
um grupo de amigos na faculdade 
e depois se tornou o novo modelo 
essencial para a cidade. 

O aplicativo foi desenvolvido 
em 2018 por Miguel Santos e Danilo 
Souza, na época, ambos estudantes 
de Sistemas de Informação do Ins-
tituto Federal de Sergipe - Campus 
Lagarto, juntamente com o apoio 
do empresário Ediberto Celestino. 
Com a ferramenta pronta, o grupo 
foi conseguindo conquistar comer-
ciantes locais aos poucos. A gran-
de inovação gerou certo receio de 
início. Porém, logo os comerciantes 
viram uma chance de expandir as 
vendas com a excelente ideia. 

cultura e economia

Empresas que modificaram 
a cultura regional
A série de artugis traz marcas que moldaram hábtos 
pessoais e mercadológicos em Lagarto
Muitos comportamentos surgem sem que con-
sigamos lembrar ao certo quando se tornaram 
mais intensos. Não estamos nos referindo a 
pioneirismos, mas, sim, quem foi o maior in-
fluenciador de determinado tipo de comportamento.  Estudos mais aprofundados devem ser realizados em 
situações específicas, no entanto, não é necessário ir tão além em alguns casos mais recentes. Exemplo des-
ses casos são as lojas Hábyto e a influência na moda de Lagarto; o Quero Delivery e a forma de ter acesso 
a alimentos; a Clínica Realeza e suas campanhas de conscientização; a Eco Ar com seu caráter sustentável.

verdadeira transformação na cultura 
de mercado em Lagarto e de diver-
sas outras cidades, pois é uma em-
presa que não busca realizar sonhos 
vendendo oportunidades.

O Quero Delivery gerou forte 
impacto comercial e social quando 
passou a funcionar em fevereiro de 
2018. Empresas aumentaram suas 
vendas, outras tiveram oportunida-
de de surgir e teve empreendimen-
to que desistiu de fechar as portas, 
tudo, devido o surgimento das van-
tagens que a ferramenta possibili-
tou. 

Essa força transformadora não 
se resume apenas a Lagarto, o Ro-
xinho atua em mais de 90 cidades 
espalhadas entre os estados de SE, 
BA, AL, PB, PE, CE, PI, SP, RS, GO, PR, 
RN; e a franquia vem se expandindo 
cada vez mais. 

O Aplicativo Quero Delivery, tão 
jovem quanto os seus desenvolve-
dores, ainda nem completou 2 anos 
de funcionamento, e provocou uma 

Aplicativo já possui
mais de 450 mil 
downloads em 

90 cidades
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Sucesso

PIONEIRA, HÁBYTO 
CONTINUA SENDO 

REFERÊNCIA NO RAMO DE 
CONFECÇÃO

A Hábyto, mais do que uma marca 
consagrada, criou um conceito de vendas e 

marketing comercial em Lagarto.
As Lojas Hábyto é referência na 

área de moda e vestuário em Sergipe. 
A empresa é pioneira no ramo, sendo 
a primeira a vender roupas de grife 
no estado, trazendo a marca Ellus 
para a cidade de Lagarto. Depois foi 
a terceira a trabalhar com confecções 
de primeira linha em Aracaju. Com 
um nome consagrado, a empresa 
que já atuou com 28 marcas de elite 
continua sendo a mais lembrada 
quando o assunto é vestir bem. 

Fundada em 22 de fevereiro de 
1978, é liderada com maestria pela 
talentosa dama da moda Edilamar, 
uma modista que possui bom gosto 
instintivo e tato refinado para as 
vendas no campo da confecção.

 
Há 41 anos no

mercado, a Hábyto
não lançou apenas

as tendências na hora de 
vestir, mas

também reconfigurou
a maneira de vender
e divulgar os seus

produtos.

As campanhas em massa da loja 
atingiram enorme destaque ao longo 
do tempo; por ano são em média 
16 campanhas de marketing, entre 
lançamentos de coleções e divulgação 
de promoções. A cada 3 anos, as lojas 
passam por reformas e mudam o visual 
para apresentar algo novo ao mercado. 
Com isso, a marca acabou criando 
um conceito na forma de vender e 
promover o empreendimento.

A rede de lojas emprega cerca 
de 42 colaboradores entre as 4 filiais 
em Lagarto, incluindo a loja na capital 
sergipana. Atendendo desde o público 
A ao D, 45% das vendas são em Lagarto 
e a maior parte se estende às regiões 
adjacentes. As lojas se dividem em 
masculina, linha de calçados Melissa, 
além da infantil; durante 25 anos, 

esteve presente nas cidades de Estância 
e Tobias Barreto. Esse desenvolvimento 
das lojas Hábyto de Lagarto para 
outras partes do estado é prova da 
singularidade da empresa no mercado. 

Recentemente, além de ter se 
expandido ainda mais, a Hábyto 
também ganhou nova roupagem 
e arrojo, com o engajamento de 
Tayrone Carvalho (filho de Edilamar). 
O empresário, além de herdar o tino 
para as vendas, praticamente cresceu 
dentro da loja, e conhece o negócio 
como ninguém. A união da ferocidade 
artística de Edilamar no ramo, e a 
diplomacia e expertise empresarial 
do filho, tornaram a empresa que já 
era tradicional ainda mais potente no 
ramo de confecções.

cultura e economia
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Clínica Realeza e seu impacto na 
forma de cuidar dos 
pets em Lagarto

Os veterinários Thailson e Virgínia ensinaram 
a população a aumentar a expectativa de vida 
dos bichos de estimação e ganharam autoridade

Cuidar de uma vida é algo que 
merece um cuidado especial. Não 
se trata de um utensílio descartável, 
que você simplesmente remenda. 
Ou de um veículo que você sim-
plesmente lava a sabão e água. E foi 
por tratar cada bichinho de estima-
ção que estava em sua clínica com 
muito amor, que a Realeza conquis-
tou os corações dos seus clientes. A 
Clínica investiu em campanhas de 
conscientização contra maus tratos 
e abandonos de animais, sem finali-
dade lucrativa; promoveu ações que 
educavam o público quanto a cui-
dados com a saúde do pet. 

Inaugurada no dia 15 de feverei-
ro de 2014, pelos veterinários Thail-
son Monteiro e Virgínia Pereira, a 
Clínica Realeza surgiu do desejo de 
dois jovens de suprir uma necessi-
dade crescente em Lagarto. O dois, 
apesar de recém-formados na épo-
ca, já possuíam boa experiência e 
eram muito técnicos. Thailson havia 
ficado por dois anos como veteriná-
rio do Hospital Universitário da Pio 
Décimo, onde era considerado um 
dos melhores profissionais que por 
ali passaram, tendo trabalhado com 
os profissionais mais conceituados 
na área durante esse período. Sua 
esposa, Virgínia, também é médica 
veterinária, especializada em clíni-
ca médica e cirúrgica de pequenos 
animais, e atualmente está se es-

pecializando em dermatologia. A 
visão dos dois era novidade para o 
município. Eles não enxergavam o 
mundo veterinário como negócios, 
mas como uma forma de unir a mis-
são de salvar vidas com um trabalho 
dignificante. 

A clínica desenvolve vários pro-
jetos com relação ao cuidado com 
os animais, como a castração de 
cães e gatos, machos e fêmeas. Tra-
balham também no controle popu-
lacional, a fim de tirar os animais da 
rua, uma prática em que a empre-
sa tem se empenhado desde a sua 
fundação. O estabelecimento tam-
bém inova por funcionar como far-
mácia e até às 22h. Em breve será o 
único a ter funcionamento por 24h.

Devido as campanhas de massa, 
utilizando principalmente a Revista 
Realce como canal de comunicação 
e em parceria com diversas institui-
ções sem fins lucrativos, onde a Rea-
leza investia solicitando que as pes-
soas cuidassem melhor dos animais, 
dando dicas cuidadosas, Lagarto 
criou um enraizado hábito de zelar 
mais pelas vidas dos pets, situação 
diferente de muitos municípios. A 
clínica, sem dúvidas está eternizada 
na história da terra de Sílvio Rome-
ro pela forma brilhante que plantou 
uma semente e fez melhorar nossa 
cultura.

O início foi difícil por-
que jamais desejei 

prostituir nossa clínica 
transformando ela 

num negócio onde o 
objetivo final fosse 
somente o lucro. Eu 
queria salvar vida. 

Tratar bem os animais. 
Saúde financeira seria 

consequência

cultura e economia
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Eco Ar é exemplo de sucesso com 
responsabilidade ambiental
A empresa é precursora em preservação e ajudou a 
inserir o pensamento sustentável em Lagarto

A Eco Ar fez o diferencial com 
os seus serviços em acordo com o 
meio ambiente e sendo promotora 
de diversas ações ecológicas em La-
garto. A empresa, além de oferecer 
um  produto  de extrema confiança 
e qualidade, promove  a preserva-
ção da  natureza durante  os seus 10 
anos de existência, sendo destaque 
em responsabilidade social. 

O empresário Marcone dos San-
tos Oliveira (36), à  frente  do  em-
preendimento  de ar-condicionados 
e refrigeração em geral, sempre an-
dou de mãos dadas  com a  cons-
cientização ecológica. Durante uma 
década de funcionamento  do  seu 
negócio, participou e promoveu 
ações que fizeram  da sua  empresa 
referência de ética e de progresso.  
Atividades como reflorestamento, 
limpeza de ambientes  naturais, dis-
tribuições de mudas para clientes 
e plantio em creches e escolas em 
Lagarto. 

Outra prova da afeição e cuida-
do da marca com as questões am-
bientais, foi a participação no Dia 
Mundial da Limpeza. Na ocasião, 
a empresa recebeu certificado de 
Ação Ambiental.  Também são  pro-
movidas ações diárias na execução 
dos serviços: em automóveis, apa-
relhos residenciais, onde todos os 
equipamentos utilizam de um gás 
refrigerante, onde esse gás contém 
a molécula de cloro, que solto na 
atmosfera agride a camada de ozô-
nio, destruindo as moléculas desse  
elemento; a molécula de cloro des-
trói 100 mil moléculas de ozônio. 

Para garantir o uso  ecológico 
das substâncias, a Eco Ar também 
trabalha com equipamentos que 
reciclam o gás para que ele não 
seja depositado na atmosfera. Atu-
almente já fizeram uma média de 
mais de 2 mil kg de gás reciclados. 
Depois  desse processo,  o óleo  ex-
traído  é remanejado para  outras  
empresas  que utilizam o material. 

O  empreendimento possui a 
autorização do IBAMA para tra-
balhar com os gases  que utiliza, 
e  Marcone sempre está em busca 
de  novas ideias e especializações 
no assunto, a exemplo do curso pa-
trocinado por alemães, em 2010,  o 
Pró Clima. E o de boas práticas de 
refrigeração, realizado em São Pau-
lo.  Segundo ele, esses aperfeiçoa-
mentos fazem muita diferença. E foi 
com esse  pensamento ecológico e  
sustentável que a Eco Ar inspirou o 
comércio local.

 Para mim é gratificante dizer 
para as pessoas que eu estou 

fazendo a minha parte, que nós da 
ecoar estamos fazendo o nosso 

trabalho: em questão de proteção 
ambiental, de execução de serviço 
com responsabilidade ambiental.

Por isso que a gente tem esse 
feeling de trabalho adequado 

com os gases que agridem o meio 
ambiente.

Eco Ar venceu 4 vezes o Prêmio Realce

O presidente da Bosh no Brasil foi entregar 
pessoalmente, no dia 3 de novembro, na sede da Eco 
Ar, uma nova máquina ecologicamente correta.

cultura e economia
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capa

Entenda os principais 
fatores que fizeram 
Hilda Ribeiro liderar 
as pesquisas

Em 1962, Ribeirinho perde 
a eleição para José Monteiro de 
Carvalho, que não assume devido 
a sua morte, novas eleições são 
convocadas e o Velho Guerreiro se 
sobressai na disputa com Pedrito 
Batalha. No ano de 1992, o icônico 
Cabo Zé sai vitorioso, numa eleição 
que envolvia o Gavião Artur Reis e o 
último candidato que o PT lançou para 
prefeito de Lagarto, Augusto Prata; 
1996, num dos pleitos mais inusitados 
da história, disputam Valmir Monteiro, 
Heleno Sabino e Jerônimo Reis, o 
último saindo vencedor. Anos 2000, 
e até padre entra no páreo, Padre 
Almeida fica em terceiro numa corrida 
que tinha Cabo Zé e Jerônimo, com 
o Saramandaia novamente levando a 
melhor. Já em 2004, novamente três 
forças políticas, Zézé Rocha, Cabo Zé 
e Valmir Monteiro, e Zezé é eleito. 
Daí, de 2008 a 2016, as campanhas 
se resumiram em duas potências 
eleitorais, uma representando o Bole-
Bole e outra o Saramandaia. 

Mas agora, 2020 vai se arranjando 
para termos novamente uma eleição 
municipal entre três grupos fortes 
na disputa pela prefeitura, e pode 
apresentar um elemento surpresa. As 
articulações já começaram e estão 
cada vez mais intensas, com a prefeita 
Hilda Ribeiro tentando manter sua 
cadeira, Sérgio Reis disputando espaço 
e Valmir Monteiro ainda estudando o 
nome a indicar, que poderá ser o do 
seu filho, o Deputado Estadual Ibrain 
Monteiro.

Sempre saindo na frente, a Revista 
Realce faz uma avaliação do cenário 
político atual de Lagarto, consultando 
especialistas no assunto, desde 
homens com conhecimento científico, 
como profissionais da comunicação, 
até “gurus” da política lagartense. Nas 
próximas edições, também traremos 

análises sobre outros pretensos 
candidatos à prefeitura de Lagarto 
em 2020. E nessa série de artigos, 
iniciamos trazendo as principais ações 
políticas e administrativas que fizeram 
Hilda assumir a liderança em pesquisas 
recentes.

Com dança das cadeiras na 
Prefeitura, Valmir perde parte de 
sua base para Hilda Ribeiro

A divisão de votos entre Monteiro 
e Ribeiro é certa, afinal, o Deputado 
Federal Gustinho Ribeiro, líder do 
seu agrupamento, rompeu relações 
políticas com Valmir Monteiro. Hilda, 
que era vice de Monteiro, tornou-
se prefeita após cassação de Valmir, 
envolvido em denúncias que custaram 
o seu mandato de prefeito. O racha 
beneficiou Hilda que, contando com 
a base de Gustinho, outrora tida 
como terceira força na política local, 
vem crescendo vertiginosamente e já 
desponta como favorita em pesquisas 
publicadas, como a do instituto França. 
Além da articulação política, os Ribeiros 
conquistaram eleitores indecisos em 
função da imagem de “não política” 
de Hilda e as ações da gestão, que 

conta com um dos secretariados mais 
técnicos que a Prefeitura Municipal 
de Lagarto já viu, apesar de algumas 
secretarias contarem com políticos de 
ofício em suas pastas. Enquanto isso, 
Valmir optou por não aparecer muito 
em público, tendo menos contato com 
a população e se manifestando pouco, 
o que acabou levando seus índices de 
intenção de voto ladeira abaixo.

Por seu turno, Hilda Ribeiro 
arregaçou as mangas, e em pouco 
mais de três meses depois de assumir 
a prefeitura em função do afastamento 
do ex-prefeito Valmir, concretizou 
projetos que vieram a atender áreas há 
muito negligenciadas na cidade, como 
arte e cultura, a exemplo do Lagarto 
+Criativo.

Valmir Monteiro

Gustinho e Hilda Ribeiro
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“Os mototaxistas não podem pagar 
tanto para fazer um trabalho tão 
importante. Então, vamos cortar 
pela metade esses custos, isentando 
de impostos e ficando apenas o 
valor do alvará que eles precisam 
para poder trabalhar regularizados. 
Sabemos o quanto é suado, difícil, mas 
extremamente necessário e importante 
para a gente o trabalho deles. São 
eles que fazem nossas rotas. Que nos 
levam ao trabalho. Nos trazem com 
segurança para casa”

O Projeto que será enviado 
à Câmara ainda este ano, altera, 
acrescenta e revoga dispositivos da 
Lei Complementar n.º 28, de 30 de 
dezembro de 2009 (Código Tributário 
Municipal).

Além dos mototaxistas, outros 
segmentos também terão impostos 
diminuídos: 

●Concessão de isenção de ISS-QN 
(Imposto Sobre Serviço de Qualquer 
Natureza) para as vaquejadas 
consideradas em lei como Patrimônio 
Histórico e Cultural de Natureza 
Imaterial; concessão de isenção de 
IPTU para imóveis que vierem a ser 
reconhecidos como pertencente a 
famílias de baixa renda; concessão de 

isenção de IPTU a lotes de loteamentos 
urbanos pelo prazo de até 02 anos após 
a expedição do “habite-se” ou 05 anos 
do alvará; concessão de isenção de 
taxas de localização e funcionamento 
(alvarás) a atividades de baixo risco, 
nos termos da Medida Provisória 881 - 
MP da Liberdade Econômica;

Ainda, a redução será estendida 
para os seguintes motoristas 
autônomos:

● Mototaxistas: isentos
● Motoristas de táxis e 

caminhonetas: de R$ 372,90 reduzido 
a R$ 237,30 (36,36%)

● Motoristas de kombis e vans: 
de R$ 372,90 reduzido a R$ 305,10 
(18,18%)

● Motoristas de microônibus: 
de R$ 372,90 reduzido a R$ 339,00 
(9,09%)

Reajuste salarial dos professores 
oferecido pela Prefeitura de Lagarto 
tem aprovação do SINTESE 

As administrações anteriores travaram 
embates significativos com o maior 
sindicato do estado de Sergipe, o que 
resultou em greves e tensões entre o 
Executivo Municipal e o Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação Básica de 
Sergipe (SINTESE) em Lagarto. Mas no caso 
de Hilda, a relação prefeitura e professores 
demonstra mais tranquilidade.

Em assembleia realizada no mês 
de maio, o Sintese aprovou, em maioria 
absoluta, o percentual de aumento 
oferecido pela Prefeitura de Lagarto. Após 
a aprovação do Poder Legislativo, o salário 
dos professores recebeu um acréscimo de 
8%.

O avanço veio através do diálogo 
entre a prefeita Hilda Ribeiro, o secretário 
de Educação, Eduardo Maia e o sindicato. 
O acordo foi possível depois de uma 
acurada análise do impacto na receita do 
município, promovida pela integração 
do trabalho das pastas de: Finanças, 
Planejamento e Orçamento. Primeiro, o 
cuidado foi garantir que o pagamento dos 
salários pudesse se realizado em dias.

O aumento estabelecido por Hilda 
foi praticamente o dobro do reajuste 

capa

São eles que fazem
nossas rotas. 

Que nos levam ao 
trabalho e nos 

trazem com 
segurança para casa

“Pela primeira vez na história os 
lagartenses terão um orçamento 
específico para a cultura, um divisor 
de águas dentro de um município rico 
de manifestações culturais e talentos 
artísticos”, completou Hilda.

O projeto foi enviado para a 
Câmara de Vereadores, e aprovado, foi 
instituído um programa de incentivo à 
prática cultural e artística no município, 
que prevê um orçamento específico 
para estas finalidades. Em 2019, o 
recurso foi de R$ 130 mil. A iniciativa 
busca multiplicar as ações no campo 
cultural. Além disso, o Projeto de Lei 
que institui o Programa Municipal de 
Estímulo a Práticas Culturais e Artísticas    
- Lagarto +Criativo -  utiliza fonte de 
recursos próprios e foi incorporado ao 
planejamento plurianual do município. 

“Esta foi uma conquista não apenas 
da Prefeitura de Lagarto, que tem um 
excelente mecanismo para realização 
de eventos e ações, mas da população, 
que agora, pela primeira vez, tem um 
programa específico, instituído por lei, 
de teor obrigatório, para ter acesso 
aos equipamentos de cultura e arte, 
fundamentais na formação das crianças 
e jovens”, comemorou a prefeita. 

Isenção de impostos para os 
mototaxistas de Lagarto

Outro divisor de águas se verifica 
na idealização de outro projeto que 
busca resolver uma questão relevante 
da cidade: a viabilização dos serviços 
dos mototaxistas. A prefeita concebeu 
o Projeto de Lei que isenta esses 
profissionais dos impostos para o 
exercício de suas funções no município.

Além dos mototaxístas, outros segmentos também terão 
impostos abrandados.
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capa

nacional do piso do magistério para 
este ano, que é de 4,17%, e consegue 
minimizar a defasagem salarial 
deixada por gestões anteriores que 
é de 36%. “O projeto da Prefeitura é 
avançar na recomposição da carreira 
do magistério e na melhoria do Índice 
de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb)”, acrescentou a chefe do 
Executivo.

Diante dtesses fatores, Hilda 
Ribeiro, que assumiu tímida a prefeitura 
de Lagarto e foi promovendo ações 
diante do cargo que foram causando de 
um lado alvoroço em seus adversários, 
e de outro, mais aprovação do povo 
segundo as pesquisas, pode figurar 
na tradicionalmente acirrada corrida 
eleitoral lagartense como um fator 
surpresa.

A Realce agradece ao popular Amiguinho e 
ao ex-vereador Zezito Ribeiro pela contribuição 
como fontes de dados históricos sobre as eleições 
em Lagarto.

Especulações de Bastidores Para 2020 

  Aloísio Andrade (Prefeitinho), desistiu de disputar a prefeitura de Lagarto, 
optando por pleitear vaga na Câmara Municipal. No entanto, fontes confiáveis 
dessa revista informara que o Prefeitinho deve retirar também sua candidatura 
a vereador e, já no início de 2020, assumirá uma nova secretaria que poderá o 
fortalecer ainda mais politicamente.

  Nininho da Bolo Bom (CIDADANIA), recebeu apoio do Senador Alessandro 
Vieira para sua pré-candidatura ao Executivo Municipal em 2020. No entanto, 
Gustinho Ribeiro tem bom relacionamento com o Alessandro e poderia estar 
acontecendo um namoro nos bastidores pelo comando do Cidadania em Lagarto.

  O contador Rivaldo Jr., que é referência não somente em serviços contábeis, 
mas como gestor público, está confirmado como pré candidato a vereador pelo 
Cidadania. O professor contador possui boa aceitação e um currículo invejável.

  Eduardo Maia é visto como um dos secretários municipais mais atuantes 
dentre os municípios sergipanos, além de ter sido marcante também na presidência 
da OAB/SE Regional Lagarto. Devido a grande aceitação e representatividade, 
Gustinho Ribeiro teria convidado o jovem a pleitear vaga na Câmara. Num 
momento político de transformações, Eduardo, se confirmado candidato, seria um 
dos nomes mais fortes para 2020 no município.

  Alguns articuladores políticos de Lagarto, estariam tentando formar uma 
aliança entre Valmir e Sérgio Reis. O objetivo seria unir forças contra Hilda Ribeiro, 
já que a prefeita vem crescendo nas pesquisas.

  O empreendedor Geraldo Magela vem tendo seu nome especulado 
em Lagarto, no entanto essas especulações são criadas apenas pelo desejo da 
população em tê-lo no comando do município. GM afirma não ter intenção de 
ingressar na política. 

Hilda Ribeiro fez grande reunião com aliados na casa da família.
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Análise dos 
Jornalistas sobre 
as eleições 2020

Tendo em vista as drásticas mudan-
ças nas formatações políticas da cidade 
nos últimos anos, entre escândalos de 
corrupção, rompimentos políticos, mu-
dança no Executivo Municipal, intrigas 
entre famílias envolvidas com o poder e 
surgimento de movimentos de renova-
ção, a Revista Realce convidou comu-
nicadores, representantes de veículos 
de informação e os jornalistas políticos 
mais atuantes da cidade para tentar 
traçar um panorama do que vai se de-
senrolar nas eleições 2020 na cidade de 
Lagarto.

A cidade de Lagarto viveu em 
2019 uma verdadeira tempes-
tade de emoções na política. 
Mas de  tantos episódios lamen-
táveis que foram escritos na his-
tória da cidade um merece desta-
que, e por um bom motivo. Hilda 
Ribeiro, primeira mulher a tomar 
posse em definitivo como prefei-
ta da maior cidade do interior. Isto 
é história e merece ser destacado 
como uma grande conquista para 
as mulheres. Que em 2020 tenha-
mos mais mulheres tendo destaque.

Laelson Correia
Portal Laelson Correia

Na minha ótica política de 52 anos e 
42 anos de jornalismo profissional, eu 
acho que em Lagarto não se fala mais 
em mudança, se fala em transforma-
ção. Eu vou mais além, os atuais gru-
pos: Reis, Ribeiros e Valmir, estão supe-
rados. Deve aparecer uma figura nova, 
inovadora, que não tenha  compromis-
so com políticos, tenha compromisso 
com o bem-estar da comunidade e na 
transformação do município. E, para 
isso, é preciso que o povo faça uma re-
flexão profunda para escolher o futuro 
gestor dessa próspera e hospitaleira 
cidade, que é aquele vulcão que quer 
entrar em erupção e só precisa de pes-
soas que tenham realmente o desejo, 
o amor de transformá-la numa cidade 
modelo para todo o território nacional.

                        Cabo Zé
         Programa Falando A Verdade

Se nas eleições de 2018, as redes 
sociais foram um fator decisivo, nes-
sas eleições em 2020  elas terão um 
poder ainda  maior de decisão. E 
os grupos políticos precisam estar 
atentos com o marketing  digital. 
Em  Lagarto, acredito ainda que, 
os três grupos farão uma das elei-
ções  mais disputadas da história 
do municípios. Vejo também que, 
nesse pleito, a população continu-
ará buscando nomes novos, e sur-
presas podem surgir, tanto na dis-
puta para o Executivo municipal, 
quanto para a Câmara de Lagarto.

Anderson Rosa
Revista Realce

O ano que está por vir, há de vir 
ainda mais dividido. Em Lagarto, 
a polarização entre os tradicionais 
deverá favorecer os renovacionistas 
e, assim, criar uma segunda polari-
zação - daqueles contra estes. Para 
mim, a grande questão é o que de-
verá ser feito desde já. Isto é, mais 
política, menos eleitorismo - ainda 
que não haja perspectiva de vitória. 
A busca incessante pelo poder per-
tence apenas aos afogados na mes-
mice. Devemos atentar-nos àquilo 
que estará sendo construído a par-
tir de 2020. Esse ano será apenas 
o começo de uma outra Lagarto.

Danniel Prata
O Papa-Jaca

Eleições 2020, não só em Lagarto, mas 
no Brasil, a gente deve se preocupar, vai 
ter muita fake news, notícias infunda-
das, mentiras para denegrir a imagem 
de candidatos. Isso já ocorre no perío-
do pré-eleitoral, imaginem os senho-
res na campanha. Acho que vai ser um 
diferencial em 2020. Outro detalhe se 
deve destacar: é a 1ª eleição em que os 
recursos das campanhas serão públi-
cos, ou seja,  candidatos receberão dos 
partidos dinheiro para bancar as suas 
campanhas. Mas voltando para a nossa 
política local, observa-se que vai existir 
o tradicional Saramandaia e Bole-bole. 
No meu pensamento, quem vai dispu-
tar com chances de vencer é alguém 
dos Ribeiros ou dos Reis; não observo 
agora nenhuma terceira via, dos Mon-
teiros, com possibilidades de vencer.

Aloísio Andrade
Juventude FM

sem censura
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Falar da política lagartense é algo 
que nos torna ainda mais criterio-
sos, a política aqui é muito acirra-
da. Porém, neste ano de 2020, as 
atenções serão redobradas porque 
teremos dois grupos (Saramandaia 
e Monteiro) que parecem ter for-
malizado uma união para tentar 
tirar a máquina pública das mãos 
de Hilda Ribeiro. Se concretizada 
esta união é uma prova grandio-
sa de que o agrupamento da pre-
feita Hilda, liderado por seu espo-
so, o deputado federal Gustinho 
Ribeiro surpreendeu com muito 
trabalho e transparência os adver-
sários ferrenhos Valmir Monteiro e 
Jerônimo Reis. Aliás, Hilda Ribeiro 
que de calçamento em calçamen-
to e pavimentação por toda cida-
de vem ganhando o gosto popular.

Lucas Brasil
Rádio Eldorado

Prevejo como jornalista, e com base 
em todas as coberturas que realiza-
mos, um ano de forte concorrência, o 
que me leva a crer que o candidato 
(a) vencedor (a) levará a disputa por 
uma margem apertada de votos à 
frente dos demais, ainda mais quando 
consideramos os pretensos candida-
tos e o número de grupos na disputa. 

Até o presente momento, sabemos que 
tanto o lado dos Ribeiros quanto dos 
Reis e Monteiros poderão ter repre-
sentantes nas próximas eleições, além 
de uma nova via que também está se 
apresentando. Então, o que posso ga-
rantir sobre o pleito municipal de 2020 
é que será uma disputa muito acirrada.

   Geraldo Santos 
Portal Lagartense

Em 2020 teremos um dos  pleitos 
eleitorais  mais  atípicos da história 
de Lagarto. E, na minha parca análi-
se, figurarão não três, mas quatro 
grupos nas próximas eleições da 
Ternura. Além do Saramandaia, 
Bole-Bole e sua dissidência, os 
Monteiros, após o racha, vê-se o 
surgimento de uma quarta força, 
que será formada por candidatu-
ras independentes e provindas de 
frentes de renovação. Cidadania e 
PSL vão entrar na disputa; Pode-
mos, Rede e PT também estão se 
articulando. O triunfo nas eleições 
do próximo ano, no Executivo e 
Legislativo municipal, vai depender 
de quem jogar melhor nesse xadrez 
da política. Mas algo há de certo: 
terão muitas surpresas e mistérios 
vão pintar por aí.

Netto Ribeiro 
Coluna Mordaz!
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Lagarto chamou atenção de todo o 
mundo após o sucesso internacional de 
Diego Costa, atleta do Atlético de Ma-
drid. Atentos a informação que DC não 
era o melhor jogador da cidade nos 
tempos de futebol de base, levando a 
conclusão que a localidade possuí um 
elevado nível técnico dos atletas, mui-
tos empresários de futebol ficaram de 
olho no município. Um deles é Fernan-
do Sanches com a Empresa Futebol em 
Foco, localizada em Santo Estêvão/BA, 
que apresenta jovens jogares e jogado-
ras a grandes clubes como Roma (Itália) 
River Plate (Argentina), Flamengo, Co-
rinthians, São Paulo, dentre outros. 

Empreendedor e apaixonado por 
futebol, Fernando decidiu terceirizar 
peneiras e investir em jovens atletas 
após trabalhar por vários anos como 
observador, na Brasil Soccer. O Empre-
sário, que está envolvido em outros ne-
gócios, como o Eco Resort Paraguaçu, 
onde é proprietário, acredita que lidar 

Em Lagarto, olheiro envia jogadores para grande 
empresário de futebol

Fernando Sanches, empresário de jogadores.

com os sonhos de crianças e adoles-
centes não pode ser tratado como ne-
gócio qualquer, pois está lidando com 
sonhos de uma família inteira. “Há uma 
dificuldade dos garotos terem acesso 
aos clubes e os custos são elevados 
para chegar lá. Para os clubes também 
é muito caro. Pensando nisso decidi-
mos terceirizar as peneiras, criando 
esse elo entre atleta e clubes”, destaca 
Fernando. 

É uma dura realidade do futebol 
brasileiro. Muitos clubes não dão a de-
vida atenção aos atletas. Com a Fute-
bol em Foco a situação é diferente. Nós 
fazemos o elo do jovem atleta com o 
clube de uma forma muito prática. Para 
os clubes é fantástico, pois eles econo-
mizam muito. Ao invés de saírem em 
busca de jogadores, viajando todos os 
municípios, nós fazemos isso por eles, 
Realizamos peneiras duas vezes por 

Mais de 30 atletas de 
Sergipe já conseguiram 
espaço em grandes clubes

esporte
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mês com uma média de 200 jovens por 
edição. Durante todo um final de sema-
na eles são testados com a presença de 
dezenas de representantes de clubes 
que passam por nossa sede nesse pe-
ríodo. Sempre levamos vários garotos 
para fazer testes em grandes clubes e 
muitos deles já vão com contrato assi-
nado e iniciam os passos para se torna-
rem profissionais. 

Olheiro Lagartense Alexandre Au-
gusto a serviço do empresário Fernando 
Sanches

Os observadores do Futebol em 
Foco estão espalhados por Sergipe, 
Alagoas, Bahia e Minas Gerais, buscan-
do talentos para brilharem nos grama-
dos mais valiosos do país e do mundo. 
Em Lagarto, a tarefa ficou nas mãos de 
Alexandre Augusto, que comanda a 
Escolinha Divinos. O projeto particular 
de Alexandre funciona há 6 anos no 7° 
Batalhão da Polícia Militar, em Lagarto. 

Com suas publicações nas redes 
sociais sobre o Divinos FC, o empre-
sário Alexandre Sanches acabou se 
interessando em conhecer de perto 
os trabalhos do lagartense. Após uma 
conversa, veio o convite de captar atle-
tas para o Futebol em Foco. Alexandre 
aceitou de imediato e hoje é um dos 
braços fortes do grupo em Sergipe. 
Prova disso é que o lagartense levou, 
no último dia 02, 24 jogadores para re-
alizarem testes na sede do Grêmio, em 
Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dois 
dos meninos foram aprovados e estão 
de malas prontas para o Sul do país. 

Alexandre também prepara-se para 
enviar jogadores que estão com idade 
estourada (acima de 20 anos) para o 
Osvaldo Cruz que jogará a segunda di-
visão do campeonato paulista. 

Atleta Lagartense está nas divisões 
de base do Curitiba através do Futebol 
em Foco

Carlos Costa, após passar pelo 
crivo da Futebol em Foco, foi enviado 
para o Curitiba, do Paraná. O jovem era 
treinado por Joel Dantas que há mui-
tos anos treina crianças e adolescentes. 

Resort onde funciona as instalações do Futebol em Foco. 

Fernando Sanches também empresa-
ria o futebol feminino

Buscando facilitar o fortalecimento 
das mulheres no esporte mais popular 
do mundo, a Futebol em Foco também 
vem investindo em peneiras de futebol 
feminino. Numa delas, Katiele ganhou 
espaço no projeto e hoje atua no Join-
ville, de Santa Catarina.

Clubes que vão em busca de jogado-
res na Futebol em Foco

Roma (Itália)
Flamengo
River Plate (Argentina)
Curitiba
Atlético Mineiro
Corinthians
Santos
São Paulo
Atlético Paranaense
Goiás
Avaí
Vitória da Conquista
Bahia de Feira
Vasco
Grêmio
Internacional 
Osvaldo Cruz
Red Bull Brasil

esporte

Katiele

Carlos Costa

Alexandre, olheiro lagartense
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processo natural, que eu indico primeiro 
você ter uma área bem específica de 
atuação, ser especialista, procurar 
sempre se especializar, para que você 
dê a melhor atuação possível para o 
seu cliente; consequentemente isso lhe 
traga um retorno a longo prazo.”

Outra atitude destacada por Caíque 
é a persistência, para enfrentar os 
desafios do mercado de trabalho, tendo 
em vista as recorrentes mudanças nas 
leis, e a grande concorrência no ramo, 

direito

A dificuldade de 
jovens advogados 
ganharem espaço 

no mercado.
Como ser justo com profissionais recém-

formados no início do exercício da advocacia?

O Código de Ética da OAB é um 
dos mais rígidos quando o assunto 
é marketing. Segundo o CE, não é 
permitido captar clientes através de 
ações publicitárias e o objetivo de tais 
restrições é promover a igualdade 
entre os profissionais, evitando abusos 
de poder econômico, e também zelar 
para manter a característica isenta da 
advocacia como atividade voltada para 
o bem social e imune às influências 
mercantis, como prevê o artigo 39, 
que diz: “A publicidade profissional 
do advogado tem caráter meramente 
informativo e deve primar pela 
discrição e sobriedade, não podendo 
configurar captação de clientela ou 
mercantilização da profissão.”.

No entanto, a questão divide os 
advogados. Muitos defendem que a 
OAB deveria ser mais flexível, outros 
defendem que a rigidez seja mantida. 
E em virtude disso, na próxima edição 
vamos conversar com presidentes 
regionais da OAB, e traremos suas 
opiniões sobre o assunto. 

A Revista Realce, utilizando-se 
da sua força diante do meio jurídico, 
onde sempre enaltece advogados e 
magistrados, buscou jovens advogados 
que conquistaram espaço nesse 
competitivo mercado apesar de 
recém-chegados no ramo, e terem se 
deparado com as dificuldades para 
que os seus serviços chegassem ao 
conhecimento do público.

Para o jovem advogado Caíque 
Vasconcelos, 25, é essencial que no 
início da carreira o profissional do 
Direito cultive a virtude da paciência, 
para lidar com a demora da justiça e 
compreender que leva um tempo para 
os processos serem concluídos, de 
modo que naturalmente, no início, a 
clientela é reduzida.

“Surge para o advogado o desafio 
de primeiro formar a sua clientela, 
mostrar o seu trabalho, e isso é de um 

Jovens advogados contam como conseguiram 
conquistar espaço diante das dificuldades de se 
comunicar.

Caique Vasconcelos, 25 anos.
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direito

consequência da grande quantidade 
de cursos de Direito que existem 
atualmente, formando um sem número 
de profissionais todos os anos. Nesse 
sentido, é crucial que o advogado vá 
além do trabalho no escritório.

Caíque ressalta também a relevância 
da criação de uma identidade pessoal 
na atuação do advogado, e reconhece 
a função dos escritórios virtuais, mas vê 
como fundamental uma atividade que 
vá além do escritório. 

“Não há mais espaço para os 
advogados que pensam que os 
clientes vão bater em sua porta 
e você vai estar lá esperando 
no seu escritório, o jovem 
advogado precisa estar conectado 
diretamente com o seu público.”

Esse profissional tem que enfrentar 
os abusos da justiça, não pode temer 
os desafios jurídicos de todos os dias, 
e sobretudo: “O advogado tem que 
fazer frente às decisões que dizem 
respeito aos direitos e garantias 
fundamentais. E essa capacidade de 
enfrentamento das injustiças é o que 
faz o jovem advogado se destacar no 
mercado”, afirma. 

A escolha pela advocacia, para 
Caíque, é uma decisão séria e que 
não admite dúvidas. Para vencer os 
obstáculos da função é preciso ter 
plena consciência de que se trata 
de uma atividade essencial para a 
sociedade e para a efetivação da 
justiça. Para ele, é necessário ser de 
fato advogado para conquistar espaço 
no ramo:

Segundo o 
Causídico, a 

Advocacia não é uma 
profissão para 

covardes

E a ética deve estar presente na 
corretude da atuação, no enfrentamento 
dos abusos da justiça, e no trato com 
o cliente, sendo tudo isso o que faz a 
diferença na área.

 
Igor Rocha, 27, outro jovem 

advogado, atenta para a relevância das 
restrições impostas pelo CE quanto a 
publicidade e vê as disposições como 
pertinentes. O advogado não se 
considera consolidado na profissão 
por uma questão de princípio. Para 
Igor, o desafio da profissão é constante, 
e a manutenção da credibilidade do 
profissional é fruto da excelência em 
cada atendimento, em cada causa em 
que se trabalha.

Sobre as restrições, Igor é firme: 
“Eu tenho uma visão muito positiva 
em relação ao Código de Ética, com 
essas limitações, o código é criticado 
por alguns colegas, mas ao meu  ver  
o código deve permanecer como  está 
colocado, pois ele exige da advocacia 
uma atividade sóbria, uma atividade 
que não mercantilize o direito, que 
para  mim isso é o crucial. Direito não é 
um produto, causas não são produtos, 
pacotes, são vidas que estão em jogo, 
que precisam de algum suprimento 
judicial, e que esse suprimento é 
buscado através de nós.”.

Assim como o colega Caíque, o 
advogado de 27 anos reafirma a maneira 
de atuar e de encarar a profissão, 
como um fator essencial para atrair a 
confiança dos clientes. A transparência 
no andamento do processo, e o cuidado 
para que o serviço seja compreendido 
por quem contrata é uma atitude a qual 
Igor persegue.

“Nós trabalhamos com possibilidades 
e não com certezas.  Nós sempre 
costumamos informar os nossos clientes 
que nós advogados não julgamos, caso 
nós fossemos julgadores, eu estaria 
trabalhando dentro do fórum na condição 
de juiz e não de advogado.  As figuras não 
se misturam. Então, nós advogados não 
devemos prometer, garantir, nem vender 
de alguma forma sonhos ou ideias, nós 
devemos trabalhar com o possível, buscar 
o que temos direito e também informar 
ao cliente quais os riscos que ele pode 
correr nesse processo. A gente sempre 
busca informar a possibilidade da perda 
e a possibilidade do êxito.”

No cotidiano da profissão, é possível 
se deparar com situações de clientes 
que almejam do advogado a garantia 
absoluta no êxito da questão. Mas na 
visão dos jovens buscadores da lei, o 
profissional do ramo não pode ter esse 
tipo de atitude, de modo que é essencial 
manter uma postura honesta para com 
o cliente e para a condição de advogado 
como operador do Direito na sociedade.

Igor Rocha, 27 anos.

Eu não estou 
advogado,

eu sou advogado!
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Esinho Iphones se 
transforma numa das 
principais lojas de 
celulares de Sergipe

Estima-se que no Brasil existam 
mais de um aparelho para cada habi-
tante, segundo dados da Fundação Ge-
túlio Vargas-SP. O país tem, aproxima-
damente, 230 milhões de celulares em 
uso. Atentos a esta crescente constante, 
comerciantes de Lagarto investiram pe-
sados nos últimos anos nesse segmen-
to e se tornaram as grandes referências 
em Sergipe. A empresa que permane-
ceu em alta por anos foi a Esinho Ipho-
nes. 

Anteriormente nomeada Celu-
lar Mania, alterou seu nome para Esi-
nho Iphones e se adaptou ao merca-
do, direcionando suas estratégias de 
marketing para iphones, ampliando seu 
espaço físico, operacionalizando as en-
tregas para todos Estado e investindo 
em assistência técnica especializada. A 
empresa foi a primeira a vender ipho-
ne 11 esse ano, mas também já havia 
saído na frente em vendas de versões 
anteriores dos smartphones da Apple. 
E por estar sempre a frente, a loja man-
tém um elevado número de clientes fi-
éis que prezam por qualidade e fazem 
questão de indicar a empresa.

Além do ponto físico que possui 
grande movimento diário, as redes so-
ciais da Esinho Iphones ficam conges-
tionadas com uma frequência ainda 
maior. Os seus mais de 80 mil seguido-
res se engajam com a marca no Insta-
gram, plataforma que é uma das gran-
des responsáveis pela empresa enviar 
aparelhos para todo Brasil.

Além do ponto físico que possui 
grande movimento diário, as redes 
sociais da Esinho Iphones ficam 
congestionadas com uma frequência 
ainda maior. Os seus mais de 80 mil 
seguidores se engajam com a marca 
no Instagram, plataforma que é uma 
das grandes responsáveis pela empresa 
enviar aparelhos para todo Brasil.

A loja tem os melhores preços e 
assistência técnica

A empresa foi a pri-
meira a vender iphone 11 
esse ano em Lagarto, mas 

também já havia saído 
na frente em vendas de 
versões anteriores dos 
smartphones da Apple.

O país tem, aproximada-
mente, 230 milhões de 

celulares em uso.

comunicação
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Candidatos de primeira 
viagem podem ser 
protagonistas em Simão Dias
Alexandre Júnior, Pedro Valentia e Epfânio 
Rocha são os novos nomes mais citados

Em Simão Dias, Sergipe, os 
bastidores políticos estão a todo 
vapor visando às eleições de 
2020. O município, que possui 
33.147 eleitores (dados do TRE/SE 
2016), promete receber diversos 
candidatos de primeira viagem 
que podem mudar os planos dos 
caciques da política. Na verdade, 
já está mudando e a Revista Re-
alce traz, nesse breve artigo, com 
exclusividade algumas informa-
ções.  

As principais lideranças po-
líticas, mesmo com seus nomes 
fortes para disputar o próximo 
pleito, estão buscando novos 
candidatos para representarem 
seus grupos. O prefeito Marival 
já teria feito convite a Epifânio 
Rocha, empresário simaodiense, 
para ser seu candidato majoritá-
rio; o grupo do Governador Beli-
valdo Chagas, está sem um nome 
certo para o pleito de 2020 – po-
rém, um dos nomes fortes seria o 
de Pedro Freitas, popularmente 
conhecido como “Pedro Valentia”, 
que aparece forte em estudos de 
consumo interno. Outro nome 
que vem surgindo com força é o 
do funcionário público Alexandre 
Júnior, que presidiu o Rotary Club 
da cidade. 

Além dos caciques, que por 
questões judiciais ou por pos-
suírem outros tipos de projetos 
estarem buscando nomes novos 
para representarem seus agru-
pamentos, há também aqueles 
candidatos de primeira viagem 
que poderão surgir nas próximas 

eleições de forma totalmente in-
dependente, como o citado logo 
acima, Alexandre, que não confir-
ma essa informação. 

A Revista Realce teve acesso 
a informações confidenciais que 
mostram um movimento interno 
do grupo de Belivaldo pelo nome 
de Pedro Valentia, que estaria dis-
posto a disputar o pleito. Entra-
mos em contato com o possível 
candidato da chapa do Governa-
dor e, segundo ele, não pensava 
em ser candidato, mas existem 
muitos amigos e populares que 
pedem seu nome nas próximas 
eleições. “Existem muitas conver-
sas em torno da nossa candida-
tura, mas não afirmo as informa-
ções que você me trouxe agora. 
Nunca pensei em ser candidato, 
mas estarei sempre à disposição 
da população para ajudá-los, 
principalmente os mais carentes. 
É evidente que a gente vai ficando 
cada vez mais interessado devido 
ao apelo popular”, disse Pedro a 
equipe de jornalismo da Realce. 

Do outro lado, está Alexandre 
Júnior, que leva uma imagem for-
te de homem íntegro. 

Em 2018, Alexandre Jr. Recebendo Prêmio Real-
ce pelo Rotary Club, em Simão Dias, ao lado de 
sua esposa Juliana e do Global Brucce Cabral. 

Ele é filho de Alexandre do 
Nascimento Barreto, que foi 
vereador de Simão Dias (1993-
1996), é casado, possui dois 
filhos e é funcionário público 
efetivo (do Estado da Bahia e 
do município de Simão Dias). 
Alexandre Júnior é autor do 
projeto da estátua do vaqueiro 
Simão Dias, fixada na rodovia 
que dá acesso à cidade. Tal es-
tátua, representa um dos mais 
importantes símbolos utiliza-
dos como imagem pública do 
município. 

“Nunca pensei em ser candi-
dato a nada na política. Meus 
ideais não condizem com a 
forma atual de fazer política”, 
disse Alexandre Júnior. Este 
jornalista que vos escreve, o 
indagou de imediato: mesmo 
tendo seu nome citado, o 
senhor por ser tão íntegro e 
honesto como propagam, irá 
se esquivar de concorrer no 
próximo pleito num momen-
to no qual o país almeja um 
perfil diferenciado dos repre-
sentantes públicos? 

Pedro Valentia Epifânio Rocha

simão dias

Alexandre Jr. realizou a 
gestão mais atuante da 
história do Rotary Club 
de Simão Dias, além de 

ter sido autor do projeto 
da estátua do vaqueiro, 

o que fez ganhar 
mais projeção
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AJ respondeu prontamente que não é 
político. “Não sou político e nunca pro-
movi intencionalmente nenhuma ati-
tude que pudesse colocar-me na con-
dição de candidato. Gosto demais da 
minha terra e não nego a possiblidade 
de, um dia, dar a minha contribuição. 
Sou apenas um entre os mais de qua-
renta mil habitantes, e ser lembrado 
pela população como um possível can-
didato aumenta a minha responsabi-
lidade. Além disso, é um privilégio pra 
poucos” concluiu.

O prefeito Marival, que ainda goza 
de boa aceitação, mesmo diante de 
tanto desgaste promovido pela oposi-
ção, deve indicar o nome de Epifânio 
Rocha, que outrora não aparecia nas 
pesquisas, porém, vem tendo uma in-
tensa divulgação do seu nome e possui 
baixa rejeição. Com uma possível trans-
ferência de votos de Marival e capaci-
dade de articulação estratégica do em-
presário, este pode ser um dos nomes 
fortes para as eleições de Simão Dias, 

que aparenta estar com campo aber-
to. Há especulações de alianças entre o 
empresário e Pedro Valentia- sem mais 
informações concretas, esta revista se 
resguarda a comentar sobre essa ques-
tão noutra oportunidade.  

O Deputado Rodrigo Valadares 
também sacudiu a política simaodien-
se ao lançar o nome do irmão, Fábio 
Valadares como candidato a prefeito, 
contrariando seu agrupamento, que 
prioriza o ex-senador Valadares e o ex-
-vereador Cristiano Viana. Outras pes-
soas também articulam uma possível 
candidatura ao Executivo Municipal, 
como o vereador Fábio Rabêlo, líder do 
Governador Belivaldo no município. 

São vários os nomes que podem 
surgir como novas alternativas em um 
momento de crise política e que po-
dem atrapalhar as campanhas dos ve-
teranos, devido à divisão de votos que, 
naturalmente é gerada; e de modo 
que alguns pretensos candidatos que 
citamos terem grande apreço popular, 
publicaremos maiores detalhes nas pró-
ximas edições. 

Por agora, o que nós, como im-
prensa, e cada cidadão de Sergipe suplicamos é que quem vencer as próximas 
eleições, nesse empolgante momento de renovação política, faça um mandato jus-
to e honesto, seja em Simão Dias, Lagarto ou qualquer outro município.

Prefeito Marival Santana

Dep. Estadual
Rodrigo Valadares

Ex-Senador Valadares

Pedro e Epfânio podem se 
aliar; Alexandre Jr. vem 

recebendo sondagens de 
lideranças estaduais

simão dias
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Villa Di Castro promove 
confraternização de 

influenciadores digitais
A festa foi tomada por um alto 

astral contagiante

Fim de ano é momento de 
confraternizar, seja com amigos, 
colegas de trabalho ou outros ti-
pos de grupos. E o Villa Di Castro, 
espaço mais requisitado de Poço 
Verde para eventos sociais, pro-
moveu, no último dia 8, a primei-
ra Confra do @, uma confraterni-
zação de influenciadores digitais. 

O evento contou com as apre-
sentações artísticas de Alan e Ma-
teus, e o Poeta da Pisadinha. Di-
versas empresas patrocinaram a 
festa e fizeram questão de estarem 
presentes. As Lojas Brício, Helena 
Modas, Elab Exames Laboratoriais, 
Tamo Junto Turismo, Gelson Mate-
riais de Construção e Grafite Móveis 
e Eletros, além da Revista Realce, 
acreditaram no potencial dessa que 
foi uma das mais animadas e pro-
veitosas festas de digitais influencers 
já produzidas no estado de Sergipe.

Os blogueiros curtiram a área 
gourmet integrada à piscina, e 
foi a ocasião perfeita para troca-
rem figurinhas e se divertirem num 

ambiente aconchegante sob uma 
área verde no mínimo agradável.

O diretor do espaço é o em-
preendedor Marcelo Alves Barbo-
sa, que teve a ideia de convidar 
uma trupe de influencers de arroba 
e carisma de sobra para o evento.

O Villa tem apenas  9  meses de 
existência, e o espaço é a  realização 
de  um sonho para  Marcelo, e o lugar  
mostrou  toda a sua potencialidade 
nessa festa repleta de influenciado-
res digitais. E entre comes e bebes e 
muita animação, o que não faltou na 
1ª “Confra do  @” foi blogueragem.

eventos
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Veloz é a primeira palavra que consi-
go encontrar para definir o Empório 
Rei Davi. Para completar, acrescento 
preço e qualidade. E essa tríade já se-
ria o suficiente para justificar as 5 es-
trelas que a empresa possui no Quero 
Delivery. É impressionante como cada 
colaborador da empresa veste a ca-
misa da marca. Toda essa dedicação é 
transmitida aos clientes que cada vez 
avaliam melhor o Rei Davi, não somen-
te no aplicativo, mas também em sua 
loja física, localizada no Bairro Horta.

Empório Rei Davi

Avaliando o Top 5 do 
Quero Delivery
A Realce lança a coluna de críticas 
aos mais bem avaliados do 
aplicativo

Atento a esse crescente mer-
cado de delivery a Realce lança 
sua nova coluna para avaliar os 
estabelecimentos que aderem 
aos aplicativos que oferecem es-
ses serviços. Iniciando por La-
garto e pelo Quero Delivery que 

já soma mais de 450 mil down-
loads e é o mais popular entre 
os sergipanos. Nas próximas 
edições traremos avaliações so-
bre outras regiões e, certamen-
te, sobre os estabelecimentos 
com piores avaliações também.

Consumidores de Hortifrúti são exi-
gentes quando compram presencial-
mente e são extremamente exigentes 
quando consomem via aplicativo. É 
por esse motivo que muitas empre-
sas desse segmento preferem não es-
tar nos deliverys. Não é assim que o 
Mercadão Hortifrúti pensa. Contando 
com muita cautela na escolha e sepa-
ração dos produtos, a empresa vem 
conquistando o público virtual e é uma 
das mais bem avaliadas do Quero De-
livery, onde, segundo Natan, obteve 
um bom aumento do seu faturamento..

Mercadão Hortifrúti
Os chocolates da Cacau Show 
são incríveis e isso não é novida-
de. A boa nova é que há poucos 
meses a loja disponibilizou seus 
produtos através da plataforma. 
Ficou muito mais fácil receber 
os chocolates mais deliciosos do 
Brasil em casa. A entrega rápi-
da, com atendimento agradá-
vel e preços que não possuem 
disparidade em relação a loja 
física, são os principais quesitos 
que fazem da Cacau Show uma 
5 estrelas do Quero Delivery. 

Cacau Show

Mercadinho Monteiro
Localizado em frente ao Colégio 
Estadual Dom Mário, no Bairro 
Exposição, o Mercadinho Mon-
teiro é um dos mais bem ava-
liados no aplicativo. Preço, sem 
sombras de dúvidas, é um dos 
principais motivos para tal avalia-
ção popular. No entanto, separar 
tantos itens é um pouco com-
plexo, mas a empresa consegue 
manter agilidade na entrega nes-
se complexo cenário, agradan-
do imensamente seus clientes.

A Mais Viver é a referência no segmento de alimentos saudáveis em 
Lagarto. Seu sucesso foi rapidamente repetido no aplicativo. A qua-
lidade dos produtos é inquestionável. Claro que esse fator é obri-
gatório para qualquer empresa, ainda mais quando se trata de um 
nicho de mercado tão seleto que conta com consumidores mui-
to exigentes. A Mais Viver possui 5 estrelas no Quero Delivery tam-
bém pela entrega dentro do prazo, excelente atendimento e pela for-
ma que os produtos chegam aos destinatários: totalmente intactos.

Mais Viver Produtos Saudáveis

crítica
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