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Vida

C
hegamos em 2022

com a sensação

que o tempo parou

lá em 2020, quan-

do a pandemia se

instalou e preencheu

nossas vidas de medo e os meios de

comunicação de notícias nada anima-

doras. Fazer jornalismo social se tor-

nou um desafio no ano que se encerra,

período marcado também por muita

esperança, um sentimento fruto do iní-

cio da vacinação, e que permitiu que o

mundo retomasse uma cer ta normali-

dade. Como foi bom voltar a abraçar e

encontrar quem amamos com mais tran-

quilidade.

Nesta primeira edição do ano e pri-

meira de 2022, o especial Vida não fala

de passado, nada de retrospectiva. O

começo de ano exige energia positiva e

uma boa ref lexão do que realmente

impor ta em nossas vidas. Vamos dei-

xar que o tempo leve tudo de ruim que

o mundo viveu, e ser clichê, listando

novos objetivos, metas, planejar via-

gens, celebrar em boas festas e etc…

Cer tos de que 2022 será marcado

por muitos momentos maravilhosos,

criamos uma edição solar. Um compi-

lado de dicas de viagem, beleza e gas-

tronomia, tendências no campo dos

negócios/trabalho, registros de alguns

célebres sergipanos, uma agenda do

que vem por aí nos meses de altas tem-

peraturas e por onde andam alguns con-

ter râneos nesta reta f inal de 2021 e

comecinho de 2022.

Essa edição especial só é possível

através do apoio de toda equipe e dire-

ção do Correio de Sergipe, nossos par-

ceiros e fundamentais anunciantes, e,

claro, nossos leitores, gente que acom-

panha semanalmente um jornalismo feito

com muita dedicação e profissionalis-

mo. Sempre - e mais do que nunca - é

tempo de agradecer e realizar.

Feliz 2022!

| FICHA TÉCNICA |
Foto: Mathews Montalvão
Look Maria: Heaven
Locação: Celi Flagship
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Costurando o

FUTURO
EM DIVERSAS ÁREAS, COM MUITO TALEN-
TO E ESFORÇO, ELES DERAM O QUE
FALAR EM 2021 COM CONQUISTAS QUE OS
JÁ COLOCARAM EM 2022. AQUI, ALGUNS
DOS CONTERRÂNEOS QUE NOS ENCHEM
DE ORGULHO E QUE FICAREMOS DE OLHO
NO ANO QUE SE INICIA.

DANNIEL COSTA
Advogado, de apenas 38 anos, Daniel

Costa terminou 2021 com sabor de vitó-
ria. Identificado como um bom nome,
resultado de sua competência na área, o
líder da chapa ‘Nova OAB – conectada
com você’, foi eleito presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil em Sergipe
(OAB/SE), e vai comandar a importante
entidade pelos próximos três anos.

MIGUEL NETO
Com reconhecimento de importantes

publicações econômicas em 2021, o sergi-
pano Miguel Neto, de apenas 26 aninhos,
é o criador do aplicativo Quero Delivery.
Em operação desde 2018, o app é um
marketplace especializado em delivery de
restaurantes e tem foco nos pequenos
negócios das cidades do interior, como
Lagarto, onde está fincada sua sede.
Presente em 180 cidades de 14 estados,
em 2020, quando cresceu 400%, o Quero
alcançou o faturamento foi de R$ 13
milhões. Na empreitada, que está apenas
começando, Neto tem como sócio o pro-
gramador Danilo Souza.

CATHARINA MENDONÇA
Primeira redatora sem cargo de lide-

rança a conquistar, pelo Brasil, um Grand
Prix no Festival de Criatividade de
Cannes, honraria máxima do mais presti-
giado prêmio da publicidade mundial, a
publicitária sergipana Catharina
Mendonça mostrou que mentes jovens
podem transformar o mundo. Egressa da
Universidade Tiradentes, a conterrânea
criou, em 2021, uma campanha que colo-
cava gente do mundo inteiro, digitalmen-
te, na Parada LGBTQIA+, quando a diver-
sidade não podia ser celebrada por medi-
das de segurança sanitária nas ruas de
São Paulo. Integrante da agência GUT, a
campanha foi criada a pedido do maior
ecommerce do Brasil. Um talento reco-
nhecido e genuinamente sergipano.

THIAGO E ANDRÉA PRADO
Há muitos anos atuando em outros

segmentos da economia, os responsáveis
pelo Grupo Castro Lima iniciaram a traje-
tória no mercado imobiliário em 2020,
com o lançamento do condomínio hori-
zontal Tahaa, um sucesso de vendas. Já o
segundo, e muito esperado, lançamento
do grupo aconteceu em 2021, o Reserva
Park. Fixado na área mais disputada da
cidade, o condomínio de alto padrão é
um sucesso de vendas, e prova o trabalho
sério que a dupla desenvolve. Para 2022,
os irmãos preparam grandes novidades, e
desta vez em outro setor e com abrangên-
cia nacional. Foto Victor Sampaio

MARIA CELI BARRETO
Em um país onde a mortalidade

empresarial atinge elevadas taxas, a ser-
gipana Maria Celi Barreto segue com
sucesso inabalável e inovando. No fim do
ano, ela festejou o quadragésimo aniver-
sário do Celi Mall Decor, um endereço que
leva o nome de Sergipe para todo país e
dispensa maiores apresentações.
Incansável, Maria Celi colocou seus dois
pés em 2022 com a inauguração da Celi
Flagship, espaço de conceito inovador e
detentora da exclusividade de algumas
das maiores grifes do setor mobiliário em
Sergipe. Foto Victor Sampaio
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Presente nos principais acontecimentos culturais e de entretenimento do estado, o Alô Alô Bahia, do amigo Rafael Freitas, montou uma redação em Trancoso,
distrito de Porto Seguro, para cobrir a temporada mais badalada de Réveillon. A abertura oficial do espaço aconteceu na noite da terça-feira (29), na Casa Haute,

no Quadrado, onde a equipe está atuante desde o último domingo. Fotos Elias Dantas.

Alô Alô Trancoso



O primeiro “personagem” do Egotrip 2022 dispensa grandes apre-
sentações. De férias em nossa capital, o conterrâneo deixou, temporaria-
mente, Portugal para aquecer seu coração na terrinha, onde segue encon-
trando familiares, amigos e fazendo o que mais gosta: música. Nascido em
família de artistas, João se interessou pela arte desde cedo. Começou a
tocar piano aos quatro anos e ingressou nos estudos da música erudita aos
nove. Permaneceu no aprendizado durante a adolescência. Formou-se e
fez mestrado em música em Salvador-BA; atualmente, está na fase final de
doutoramento realizado na cidade de Lisboa. Apesar dos frequentes estu-
dos da música erudita, Ventura sempre manteve um contato muito próxi-
mo com a música popular. A partir dos seus estudos, resolveu misturar o
erudito e o popular através de fusões musicais, criando assim uma sonori-
dade peculiar e autêntica. Nos três últimos anos, o Ventura levou sua músi-
ca à Itália, em turnês, tocando em várias cidades, entre as quais, Florença,
Veneza e Milão ao lado do exímio baterista brasileiro, Rogério Pitomba.
Neste último mês de novembro, fez shows em Paris e em Basel (Suiça).
Ventura também possui um trabalho autoral baseado na canção. No ano
em curso concluiu o seu EP autoral gravado em Lisboa, intitulado De Cara
Pro Vento. O álbum conta com cinco faixas, quase todas de sua autoria,
com algumas parcerias. Neste trabalho, João demonstra sua vertente com-
posicional baseada na fusão de estilos que ocorre na música brasileira e na
universal. Em 2019 desenvolveu uma parceria artística com o cantor cabo-
verdiano Tcheka e fundou ao lado de Rogério Pitomba e Júnior Maceió o
grupo Suite Nordeste, que reúne os elementos da MPB - com foco na músi-
ca nordestina - em contraponto com as tendências da World Music. Aqui,
um pouco do universo desse sergipano que só nos enche de orgulho.

Um bom rodízio de sushi.

UM LUGAR PARA
COMER BEM E
ESQUECER A CULPA

Com que 
personalidade do
mundo, você gostaria
de ficar cara a cara?

À MINHA MENINA... 

NÃO RESISTO...

minha casa da coroa do meio , duran-
te a minha infância.

UM LUGAR PARA
VOLTAR NO TEMPO

O livro que está na
minha cabeceira

ego

Um sabor de inocência... ô saudade... 

O SABOR DA 
MINHA INFÂNCIA

O sorriso, o olhar, da criança.

ME FAZ ACREDITAR
NA HUMANIDADE

Música em família.

O PROGRAMA IDEAL
PARA O FIM DE
SEMANA

João Ventura

Com Chico Buarque de Holanda,
mas não conseguiria curtir, porque
estaria desmaiado.

Férias 
inesquecíveis? 

Em Aracaju, com todos que amo.

Para acabar 
com o stress

Sempre, sempre, o meu piano. 

Um lema, uma frase
ou um dito popular

Ou aprendemos a rir das nossas
falhas, ou jamais viveremos.

No meu Spotify tem:
Bruno Mars, Jamiroquai, Harmonia

do Samba, Chopin, Tom Jobim e MUITO
Chico Buarque.Transtorno Poético, do poeta

sergipano Victor Fernandes.
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(*) É escritora, jornalista, designer gráfico e atua como assessora de comunicação e imprensa na agência @vipconecta. Pós-graduada em
Comunicação Organizacional (Unit/SE), MBA em Marketing Digital (ESPM/SP) e MBA em Psicologia Positiva (PUC/RS). Lançou em out/2021 o

livro de crônicas 'Reflexões da Pandemia'. IG e LinkedIn: @shirley_vidal 

RADAR
2022, ao que tudo indica, será um ano de inten-

so trabalho. Temos como pauta uma série crise
econômica, ambiental, sanitária e eleições à
vista. Tudo junto e misturado. Isso é mais do
que o faraó do Egito suportaria, pois teve que
lidar com uma sequência de pragas, só que uma
de cada vez. Para trazer insights visionários de
como se preparar para tantos desafios, o LinkedIn
divulgou na última semana sua lista anual de
grandes ideias para negócios. A rede social pro-
fissional apontou quais as seis maiores ten-
dências de negócios para 2022. São setores que
estão se movimentando com rapidez e onde
vários investimentos de carreira são realizados.
Abaixo listei as seis primeiras tendências com
perspectivas analíticas (e pitadas humorísticas
também) sobre cada uma ao longo dos anos
pandêmicos.

1º - Saúde Mental - os diagnósticos de depres-
são continuam crescentes. Nesta pandemia de
coronavírus houve 28% de aumento. De acor-
do com a Organização Mundial de Saúde, as
doenças mentais já são as mais incapacitantes
do mundo, pois têm afastado milhares de pes-
soas de seus postos de trabalho. É uma pande-
mia dentro da pandemia. O processo terapêu-
tico precisa ser divulgado e popularizado. Assim
como se vai ao pediatra, ao cardiologista, a infi-
nitas especialidades, adentrar ao consultório
psiquiátrico ou psicológico é um ato de sair de
uma bolha cheia de preconceito e estigma.
Cuidar da mente é tão essencial quanto ir à aca-
demia e fazer uma dieta. Quais pensamentos e
emoções lhe nutrem ao longo do dia? Todos os
segmentos ligados ao bem-estar, saúde men-
tal e linha holística continuarão em expansão
para 2022.

2º - Transformação dos Deslocamentos -
com novos hábitos e rotinas, o home office, por
exemplo, tornou-se preferência nacional. Menos
deslocamentos geram um impacto positivo na
mobilidade urbana. A alta no preço dos com-
bustíveis somada à inflação e a aderência aos
aplicativos de transportes geram uma menor

necessidade de se possuir automóvel. Há uma
tendência a fazer tudo a pé, em curtas distân-
cias. Se o mercado imobiliário estiver atento e
criar uma infraestrutura com equipamentos de
serviços de utilidade no entorno dos empreen-
dimentos, além de proporcionar moradias inte-
grativas com natureza e mais conforto ergonô-
mico dentro do lar, terá um modelo assertivo
no alvo. Em Sergipe, a construtora Celi apre-
sentou o projeto de uma nova área urbana e
sensorial, alinhada com o estudo dessa ten-
dência. É o Central Garden, região planejada
com porte de bairro e promessa de um jardim
botânico inserido no Master Plan. Quem viver,
verá.

3° - Mais poder aos funcionários - notícias
de greves e pedidos de demissão em massa foi
um movimento de boicote que marcou 2021
nos EUA. Aquela imagem do funcionário ame-
ricano comendo fast food rapidamente no almo-
ço porque 'tempo é dinheiro' está intimamen-
te ligada ao top One desta lista. Já diria minha
professora do MBA de Psicologia Positiva, Carla
Furtado: "Seu chefe tem mais influência em sua
saúde mental do que você pensa". É dela tam-
bém um artigo fabuloso de neurociência publi-
cado no Estadão em 2021 sobre o 'direito à
Desconexão Digital'. Medir o PIB - Produto Interno
Bruto e entregar metas todo mundo sabe. E
mensurar o FIB - Felicidade Interna Bruta, quem
está estampando esse índice de qualidade? São
áreas de desenvolvimento humano, dever de
casa para os setores de Psicologia Organizacional,
bem como do Direito Trabalhista. "O capitalis-
mo não é senhor do tempo. Tempo não é dinhei-
ro, é o tecido da nossa vida", afirma o crítico
literário e sociólogo, Antonio Candido. 

4º -  Diversidade Multidimensional -  O
Linkedìn apontou que gradativamente vem
aumentando a diversidade nas empresas. O tra-
balho remoto facilitou, por exemplo, que mães
com filhos pequenos retornassem ao mercado
de trabalho. Nos papeis de liderança ainda é
muito tímida a participação feminina, de negros

e comunidade LGBT. A baixa inclusão de pes-
soas vulneráveis e menos favorecidas na socie-
dade reflete na falta de pluralidade (e eu diria
criatividade!) das tomadas de decisão das empre-
sas. Anitta, a cantora, tem um target de marke-
ting massivo e dá voz e vez ao preto, pobre e
favelado. São advogados da marca dela. Alguém
duvida? Nubank não. O banco a pôs como embai-
xadora, estreou na bolsa de valores com alta de
30% em plena crise financeira e em meio a uma
polêmica de touro dourado (gordo e uma sema-
na depois, magro) na porta do Bovespa. 

5º - Metaverso - moda ou não, o ambiente
digital em 3D vem sendo construído a todo
vapor por meio da tecnologia blockchain. Os
empreendimentos digitais poderão ter seu espa-
ço e concorrer pelos clientes sem necessaria-
mente pagarem taxas e ficarem expostos aos
algoritmos das Big Techs.  Quem lembra do
Second Life? Entreguei agora minha idade e ori-
gem digital desde que tudo na internet era mato.
Surgiu na época do finado Orkut e cada pessoa
poderia se mover com um avatar. Parece papo
de gamer ou daquela série Stranger Things. Mas
para quem esperava por um 'novo normal' e
está atuando neste filme futurista, o que nos
resta é acolher 2022 e 'segurar essa barra que
é gostar de você, iê'.  

6º - Transparência salarial - o modelo de tra-
balho, salário e clima organizacional impactam
na atração de talentos. O LinkedIn (IN) denun-
cia o turnover, que é a taxa de rotatividade dos
profissionais nas empresas. Dependendo do
setor, o turnover está altíssimo. Principalmente
áreas como a de Tecnologia. Quanto mais espe-
cializada for esta mão-de-obra, mais terá poder
de escolha. A tendência é que as vagas come-
cem a divulgar pacote de benefícios e salário
pelo IN. Até porque bons profissionais precisam
fazer composições de renda. Em uma era de
insegurança financeira, as fontes de receitas
também precisam ser variadas. O profissional
antenado aposta no próprio plano de carreira,
projetos e estudos. 

SHIRLEY VIDAL (*)
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Horas de sol, excesso alcoól, poucas horas de sono e a quebra da dieta fazem parte das férias de qualquer um, tudo em prol do desejado “mood relax”, essencial para manutenção da nossa
saúde mental e para recarregar as energias no verão. Passados os dias de descanso, o que pode acontecer só depois do carnaval, Vida compartilha algumas dicas e novidades do mundo da bele-

za/estética para quem quer desfilar em sua melhor versão em qualquer época do ano.

Beauté & saúde

BOOST, GLOW e etc…
Seguindo tendências do mundo da dermatologia estética, o médi-

co Delmo Freire, responsável pela Duo Clinique, lança, em 2022, pro-
tocolos com associações de tecnologias e injetáveis com a finalidade
de  tratar desde a camada mais profunda até a camada mais superfi-
cial da pele, promovendo o rejuvenescimento fullface, booster de colá-
geno e o sonhado efeito glow. Nossos pack de tratamentos são com-
binações que aliam o que há de mais moderno em tratamento tec-
nológicos associados aos injetáveis. A idéia de cada protocolo é oti-
mizar os resultados e o seu tempo, já que todos eles são realizados no
mesmo dia em um tempo só seu, com atendimento humanizado e
personalizado e tratamentos minimamente invasivos em que o pacien-
te já pode voltar ao trabalho normalmente já no dia seguinte. 

NA BOLSA
Lançada em 2021 e com imediata aceitação, a linha Pele da

Tania Bulhões é composta por creme de mãos, hidratante labial,
água termal, esfoliante corporal, óleo de banho, hidratante fir-
mador e sabonete líquido, itens que têm o extrato de rosa como
ingrediente principal, um poderoso ativo hidratante e antioxi-
dante, que previne o envelhecimento precoce da pele. Disposta
em elegantes embalagens recicláveis, a linha é vegana e livre de
testes em animais. Por aqui, a linha Tânia Pele é encontrada com
exclusividade na Heaven.

TECNOLOGIA
Para quem não abre mão da tecnologia, o Fotoage é uma das novi-

dades da médica Andrezza Nascimento em sua Clínica Sellecta. A Terapia
Fotobiodinâmica, onde a luz emitida pela máscara, potencializa os resul-
tados dos produtos utilizados na pele. As 4 luzes podem ser usadas de
maneira isolada ou combinada dependendo do objetivo. A luz verme-
lha estimula o colágeno e elastina, regenera células, auxilia o crescimento
capilar e é anti-inflamatória; Já a luz verde inibe o excesso de melanina,
estimula colágeno e elastina e, também, possui função anti-inflamató-
ria; Por sua vez, a luz amarela é indicada nos tratamentos de rosáceas e
dermatites; Por fim, a luz azul é bactericida e trata a acne. 
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UM LUGAR AO SOL

O
povo brasileiro é

mesmo movido a
calor, talvez seja por
isso que mesmo
antes do início oficial
do verão, no dia 21

de dezembro, novidades começam
tomar conta das rodas de conversa.
Vida, que ama efervescência trazida
pela alta dos termômetros, resolveu
compilar algumas novidades, dicas de
viagem, gastronômicas, saúde e moda
para quem vai sair de férias, renovar as
energias e se divertir por aqui e tam-
bém por outras faixas de areia. 

ROTA DAS EMOÇÕES
Se você adora uma boa viagem de carro, um dos roteiros

mais bacanas para se fazer a bordo de um bom 4 rodas é a Rota
das Emoções, uma viagem que tem início na cidade maranhense
de Barreirinhas, base para desbravar os Lençóis Maranhenses,
passa por Parnaíba no Piauí, e seio do belo Delta do Parnaíba, se
estende até Barra Grande, também no Piauí, e tem fim em
Jericoacoara, no Ceará, onde o mais bacana mesmo é se hospe-
dar nas afastadas Praia do Preá e Praia de Guriú. Muito sol, praias,
natureza, pousadas charmosas

DAY USE
Cidade sinônimo da efervescência do verão

brasileiro, o Rio de Janeiro pode ser um dos
seus destinos nos meses de altas temperatu-
ras. Símbolo de luxo hoteleiro, o Belmond
Copacabana Palace está oferecendo o day use
para duas pessoas, que inclui a utilização da
suíte Vista Cidade, o acesso à piscina, às depen-
dências do hotel, e um almoço no restaurante
Pérgula (entrada, prato principal e sobremesa). 

DEMOCRACIA
Mais do que nunca, com

a chegada da pandemia, pro-
gramas como uma boa praia
e convidar os amigos para a
piscina de casa são ordem
da estação, fugir de ambien-
tes fechados é o novo perti-
nho básico. O mulherio
segue investindo em looks
que transitam entre as horas
de sol, um almoço mais des-
contraído e uma baladinha
pé na areia. Nova aposta da
Heaven, a marca La Piscine
é a definição do estilo que o
nosso verão pede, com rou-
pas e acessórios super char-
mosos e pegada handma-
de. Vale conhecer!
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BEIRA RIO
Se você der um pulinho na conhecida Praia do Forte (BA) e quer fugir do óbvio, não pode deixar

de conferir a culinária do Restaurante Manguezal, que fica na beira do Rio Pojuca. Em meio ao ema-
ranhado da vegetação local, o restô é cenário perfeito para uma boa roska e pescados frescos.

APÊ BOUTIQUE
Fixado na Rua do Carmo, centro histórico de Salvador, a Casa Versace, indicado pela turma

exigente do Alô Alô Bahia, é um hotel “secreto”, como descrito recentemente em postagem
do site. O endereço capitaneado pela empresária italiana Antonella Versace possui quatro
apartamentos,  oferece serviço de concierge impecável e já virou reduto de famosos, mais
discretos, que passam por Salvador e querem uma experiência totalmente diferente de tudo
que existe no mercado.

LUXO RÚSTICO
Inaugurado no comecinho de 2021, na praia de Icaraizinho de Amontada, cerca de 190 km

de Fortaleza, o Makena Hotel é luxuoso, mas se destaca por construir essa atmosfera a partir de
traços simples, materiais naturais, peças de design assinado e objetos feitos por artesãos locais.
O empreendimento abriga 13 suítes, algumas com piscina privê.

079
Obra de alguns sócios como Fabiano Oliveira, Gustavo Paixão e André Villela, o Staleiro 79 é a novidade

do verão sergipano. O bar/restaurante leva assinatura do arquiteto Lélio Fortes, e possui menu completo,
que vai de petiscos típicos da nossa cidade até carnes preparadas em uma autêntica parrilla, sistema muito
usado pelos uruguaios e argentinos e que é moda no eixo Rio-SP.

LOOK ESPORTE
O Beach Tennis serviu

de inspiração para a nova
coleção Hope Resort. A
marca fitness e de beach-
wear oferecer modelos para
a prática do esporte que
tomou conta do litoral bra-
sileiro. Entre os destaques
da coleção estão shorts,
bodies, regatas, tops e visei-
ras, tudo em tons pra lá de
vibrantes.
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Neste verão o Grupo Fasano lançou sua segunda unidade no Nordeste, desta vez em um dos destinos mais cobiçados do Brasil: o Hotel Fasano Trancoso, localizado na Praia de Itapororoca. A nova unidade
conta com design do arquiteto Isay Weinfeld, que assina também o Hotel Fasano Salvador, e aposta em integrar a arquitetura à natureza local. Dividido em cinco categorias de acomodações, são ao todo 40 banga-

lôs, que variam entre 60 e mais de 200m2. A área de lazer oferece um deque de 500m de extensão ao longo de toda a frente do hotel, com duas piscinas. Além de spa com sauna, piscina wellness e fitness center.
O complexo ainda abriga 23 Villas Fasano por Isay Weinfeld, com o mesmo conceito arquitetônico do hotel, e 29 lotes nas Estâncias Fasano para a construção de projetos próprios em um platô com vista para o

mar. O Fasano Trancoso também reúne um restaurante aberto a não-hóspedes, sob o comando do Chef Zé Branco, há mais de 25 anos na área de gastronomia do Grupo e também responsável pela Trattoria
Fasano, em São Paulo. Inaugurado em 26 de dezembro, o Fasano Trancoso reuniu hóspedes e convidados para o seu primeiro Sunset no dia 30 de dezembro ao som do Dj Marcelo Botelho.

Já o Fasano Salvador deu início ao verão no dia 16 de dezembro, com o primeiro Luau Fasano, que trouxe o pocket show do cantor baiano Alexandre Peixe no Rooftop, com vista para a Baía de Todos os Santos.
Para o verão 2022 o Hotel terá uma agenda repleta de novidades, como a tradicional Festa de Iemanjá, realizada em 2 de fevereiro. O spa Fasano Salvador, aberto ao público, traz tratamentos relaxantes e revitalizan-

tes ideais para repor as energias no período de festas e calor. Já o restaurante Fasano, comandado pelo Chef Lomanto Oliveira, traz opções diversificadas na gastronomia, como os novos pratos servidos no guéri-
don, que tem finalização do preparo à vista do cliente, e a continuação da Feijoada aos sábados.

Verão Fasano na Bahia
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AGENDA DE VERÃO ANOTE E PROGRAME-SE!

João Gomes
O Rei do Piseiro já tem data para

seu primeiro show em solo sergipano:
07 de janeiro. Dono de uma voz incon-
fundível, João Gomes, se apresentará
no show ‘Farra, Forró & Piseiro’, na Praça
de Eventos da Orla de Aracaju. O even-
to leva assinatura da WB Entretenimento,
e os ingressos estão à venda no
Shopping Jardins ou através do site
www.bilheteriadigital.com 

Maria Gadú
Um dos mais talentosos nomes da MPB se apresentará em nossa capital, precisamente no palco

do Teatro Tobias Barreto, no dia 20 de janeiro. Em turnê com o show 'Quem sabe isso quer dizer amor",
derivado de álbum homônimo. No show estão novos nuances de canções já gravadas por nomes
como Marisa Monte, Caetano Veloso, Gonzaguinha e Rita Lee.

The Wailers
No dia 14 de janeiro Aracaju se torna-

rá a capital do reggae, pois a banda The
Wailers tomará conta do palco do Teatro
Tobias Barreto. A lendária banda de Bob
Marley, liderada por Aston Barrett Jr, sob o
comando de Mitchell Brunings vai se apre-
sentar com a turnê do novo álbum One
World no Projeto Reggae no Teatro. Os
ingressos estão disponíveis através do site
www.furandoafila.com.br e também na
Hitz (Shopping Jardins) e no Clube Melissa
(RioMar Shopping). 
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Diogo Nogueira
O carioca Diogo Nogueira desembar-

ca em Aracaju no dia 21 de janeiro, quan-
do apresentará seu novo show, "Samba
de Verão’. No palco Teatro Tobias Barreto,
o intérprete entoará sucessos e releituras
de sambas e pagodes conhecidos do gran-
de público. Os ingressos já estão à venda
pelo site www.bilheteriadigital.com, e a
partir do dia 4 de janeiro estarão dispo-
níveis na bilheteria do TTB.

Gal Costa
Gal Costa promete parar a capital

sergipana no dia 12 de fevereiro. No
palco do Teatro Tobias Barreto, Gal sol-
tará seu vozeirão no show "As Várias
Pontas de uma Estrela”, composto por
um repertório com diversas composi-
ções de Milton Nascimento e clássicos
do repertório da cantora compostos por
nomes como Chico Buarque, Dorival
Caymmi e Tom Jobim.

Dire Straits Legacy
Um dos grupos de rock mais emblemáticos do mundo, o 'Dire

Straits Legacy' está de volta ao Brasil, e chegará em Aracaju no dia 29
de janeiro. O showzaço terá como cenário a "Arena Batistão”. Vale lem-
brar que a reunião de músicos da banda original é um grande tribu-
to aos clássicos do 'Dire Straits’.
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Referência no mercado nacional, o Celi Mall Decor festejou 40 anos no mercado sergipano. Idealizado pela visionária Maria Celi Barreto, o endereço, um verdadeiro celeiro de grandes grifes de mobiliário e design,
celebrou o marco, apresentando o Livro Ouro, um projeto assinado por Pedro Ariel e que eterniza o lifestyle do sergipano através do trabalho de 37 talentosos arquitetos e designers da terra; e a Celi Flagship, um espaço
que trouxe para Sergipe produtos assinados pelos maiores ícones do autêntico design brasileiro. Durante toda sua jornada, Maria Celi contou com o imprescindível apoio do marido, o empresário Luciano Barreto, das

filhas e netos, todos presentes na grande noite que aconteceu no último dia 02 de dezembro, Prestigiada também por lojistas amigos de outros estados, gerentes e Ceo’s de vários de seus fornecedores, além de personas
expoentes responsáveis por editoriais importantes da arquitetura e decoração no Brasil, a noite Celi Mall Decor contou com detalhes primorosos, como uma pop-up store da Hacer, grife de roupas lançada por Ana Celi

Barreto, neta da icônica anfitriã; e um estande de vendas do Garden Village, mais novo condomínio horizontal de alto padrão da Construtora Celi. Aqui alguns registros pelas lentes do fotógrafo Victor Sampaio.

40 anos CELI MALL DECOR FESTEJA QUADRAGÉSIMO ANIVERSÁRIO COM
LANÇAMENTO DO LIVRO OURO E ABERTURA DA CELI FLAGSHIP
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PISTA FERVIDA

FÉRIAS
Após um ano de muito trabalho, a dermatologista Michelle

Pontes, que comanda clínica homônima, está de férias na
Praia do Forte, onde passa a virada de ano ao lado de fami-
liares. NA TERRA

Curtindo natal na terrinha e festejando 11 anos de casa-
das, a empresária Amanda Gomes e sua esposa, Luele Furquim.
Após a ceia natalina e troca de presentes, o casal seguiu para
Japaratinga, em Alagoas, onde passam o réveillon.

GRATIDÃO! 
Vivi Fonseca em nome do Studio V Therapy Hair deseja a

todos os clientes boas festas e um feliz 2022. Ao olharmos para
trás, precisamos agradecer a sorte de termos conseguido supe-
rar os dias mais difíceis com fé, gratidão e motivação através
de cada cliente que confia em nosso trabalho. Que venha 2022!

HONEYMOON
Os advogados Benito Soares e Rafaella Batalha passam

a virada de ano e o Natal em solo português. Casados há pou-
cos meses, os dois seguem viajando em tom de lua de mel.

Na noite do dia 25, o médico Sávio Guimarães e a psi-
cóloga Roberta Prudente desembarcaram em São Paulo para
conferir o primeiro show do famoso deejay Vintage Culture
após os meses mais severos de pandemia.

NEVE
Depois de uma rápida passagem por Lisboa, Gaspar de

Carvalho e Adélia Franco brindam 2022 em Courchevel, famo-
sa estação de esqui francesa que no inverno é o destino de
muitos brasileiros.

FIM DE ANO
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NO SACO

021
Logo após o natal, o advogado Rodrigo Alvares e a espo-

sa, Roberta S. Alvares, partiram para a Cidade Maravilhosa,
onde passam a virada de ano e hotspots gastronômicos da
capital carioca.

PEDIDO DE CASAMENTO

Aniversariante do domingo, 26 de dezembro, a delega-
da Danielle Garcia ganhou festa surpresa do até então
namorado, Ricardo Scandian. Durante o encontro íntimo,
o médico aproveitou para realizar um romântico pedido de
casamento. Tudo testemunhado por familiares e melhores
amigos do casal. 

TERRA DOS 
DESCOBRIDORES

A fim de matar a saudade de seus pais que residem na
Terra dos Descobridores, Natália Monteiro curte o fim de
ano em solo português, devidamente acompanhada pelo
namorado, Nelson Andrade.

CLICK NATALINO!
Cercados por seus três herdeiros, os empresários Carlos

Eloy Filho e Carla Machado festejaram a noite natalina como
manda o figurino, se divertindo e recepcionando outros fami-
liares em seu endereço.

Nada de agito. A virada de ano de Rodrigo Vieira e da
influencer Giovana Adriano será em família, na Praia do Saco.

FÉRIAS NOS EUA

Fim de ano com sabor de férias norte-americanas para a
família Ximenes, que já esteve em Orlando, e agora descan-
sam em Miami. Na foto, a médica Mônica Ximenes e a caçu-
la, Renata, revocam o bronzeado nas areias de Miami Beach.

FIM DE ANO
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Numa singela e merecidíssima homenagem a sua inesquecível e saudosa mãe, Ana Maria, a empresária Dude Silveira lançou o livro "Saboreando Memórias", um resgate dos quitutes e iguarias
guardados em sua memória afetiva, e que agora estão eternizados em lindas páginas, um must have para quem adora se aventurar na cozinha. O lançamento aconteceu no último dia 16 de

dezembro, lotando a área verde do Restaurante Sollo de amigos e familiares. Em gesto nobre, Dude doará toda renda arrecadas com o livro para organização de caridade, Lar Dulce Lar.

Saboreando memórias
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Na última segunda-feira do ano, a influencer Sheilla Raquel reuniu amigos para tarde festiva no Duna Beach, bar/restaurante comandado por seu marido, o
empresário italiano Massimiliano Baldari. Trocando de idade na data, Sheilla brindou, na companhia de familiares e amigos, o sucesso de sua carreira como perso-

na da Internet e a excelente fase pessoal.

Hora de festejar

Já neste comecinho de 2022, Sergipe entra na rota do Soma
Network, grupo empresarial fundado em João Pessoa, em 2019,

pelo empreendedor Gerardo Rabelo Filho, um inquieto paraibano
que criou o grupo a partir da percepção de que os grupos de lide-

rança empresarial precisavam entender mais e estar mais próximos
da realidade da economia nordestina.

Em poucas palavras, o comunicador, pós graduado em Gestão
Empresarial e que acumula experiência em vertentes publicitárias,

define o Soma Network como um grupo de associados com foco em
relacionamento, na cooperação na resolução de problemas e na gera-
ção de novos negócios, tudo isso proporcionado por encontros perió-
dicos, que podem ter caráter social ou elucidativos, como um ciclo de

palestras proferidas por nomes de reconhecimento nacional.
Filho de um conhecido jornalista da capital paraibana, Gerardo for-

matou o Soma após sua experiência à frente de outros grupos empre-
sariais, adaptando a experiência para a realidade de cidades nordesti-
nas. "Em 2 anos de operação, o Grupo atingiu a marca de 230 Filiados
na Paraiba, abriu franquias na cidade de Campina Grande e nos esta-

dos de Alagoas e Rio Grande do Norte, além de lançar também o ELA-
SOMA, uma vertente voltada exclusivamente para jornada empreen-
dedora feminina. Hoje temos uma realidade de 450 pessoas envolvi-

das em toda comunidade, e com esses números, a projeção é que até
o fim de 2022, o Soma estará presente em todo nordeste”, revela

Gerardo. Para ficar de olho!

Vida business
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