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Povoados Sergipanos receberão
sistema de dessalinização de água

O Núcleo Estadual do
Programa Água Doce se
reuniu no auditório da
Empresa de
Desenvolvimento Sustentável
do Estado de Sergipe
(Pronese). Durante o
encontro, discutiram sobre o
processo licitatório da
empresa de obra que será
responsável pela implantação
do sistema de dessalinização
e  o planejamento de
atividades que deverão ser
executadas ao longo de 2015.

“O nome da empresa
deverá ser anunciado. Todo
o processo é acompanhado
e fiscalizado  pelo núcleo”,
disse  a coordenadora do
projeto Patrícia Souza.

Ao todo, serão 33
povoados beneficiados com
o sistema de dessalinização,

sendo 25 na primeira etapa
e oito na segunda. “A nossa
meta é de que tenhamos oito
sistemas funcionando e
atendendo a comunidade até
o mês de dezembro”,
acrescentou a coordenadora
do programa Água Doce.

Programa Água Doce

O programa Água
Doce é uma iniciativa do
Governo Federal que visa à
implantação, recuperação e
o fornecimento de água de
qualidade para um quarto da
população rural do semiárido
a partir da dessalinização das
águas salobras e salinas.

Em Sergipe, o
programa está em fase de
implantação e é monitorado
por um núcleo, composto por

representantes da Secretaria
de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos
Hídricos (Semarh), Secretaria
de Planejamento, Orçamento
e Gestão (Seplag),
Departamento Nacional de
Obras com Secas
(DENOCS), Embrapa
Tabuleiros Costeiros,
Empresa

 de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe
(Emdrago), Companhia de
Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba
(Codevasf), Empresa de
Desenvolvimento Sustentável
do Estado de Sergipe
(Pronese), Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e  Companhia
de Saneamento do Estado de
Sergipeo (Deso). (Página 3)

Telha implanta coleta seletiva de resíduos sólidos
O município de

Telha passou a contar,
com o sistema de coleta
seletiva. A Iniciativa, que
está prevista no Plano
Nacional de Resíduos
Sólidos, contribuirá para
a melhoria do ambiente
e estimulará a
consciência ambiental da
população. O município
é o primeiro do
Consórcio Baixo São

Francisco a realizar a
implantação.

“Através da coleta
seletiva é possível fazer
a separação do resíduos
sólidos descartados,
aproveitando aquele que
pode ser reciclado”,
explica Vera Cardoso,
superintendente de
Qualidade Ambiental,
Desenvolvimento e
Educação Ambiental da

Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos
(Semarh).

Em telha, a coleta
seletiva será feita toda
terça e quinta-feira,
quando o caminhão de
lixo recolherá o material
reciclado descartado das
residências. “Junto à
implantação da coleta,
estão sendo feitas ações

com foco na
conscientização da
população do município
através do uso de carro
de som, das emissoras
locais de rádio, de
trabalhos realizados nas
escolas e de e
i n s t r u m e n t o s
informativos, como
filipetas e faixas”, disse
a coordenadora de apoio
ao Consorcio Baixo São
Francisco, Valdinete

Paes.

Os resíduos
recicláveis recolhidos
durante a coleta serão
levados para um ponto
de triagem, onde serão
avaliados, separados e
encaminhados para
venda pelos catadores
da Associação de
Catadores de materiais
recicláveis de Telha

(Ascamarte).
“Outro ganho de

todo esse processo é
valorização dos
catadores de materiais
recliveis, que vivem
desse trabalho. É
preciso estimular o
desenvolvimento das
a s s o c i a ç õ e s ,
formalizando essa
atividade”, destacou o
Secretário Municipal do
Meio Ambiente, Euvaldo
Costa. (Página 4)
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Cãosultório Veterinário
Consultas, Cirurgias, Vacinas, Exames, Farmácia, Internamento, Banho e Tosa Pet Shop

Atendemos em Domicílio
Avenida Poço do Mero, 564 – Sala 5 – Bugiu (Próximo ao final de linha) – Fone: (79) 3252-7376
                                Aracaju – Sergipe – caosultoriovet@hotmail.com

LIVROS DE CARTÓRIO
LIVRO FISCÁIS

MONOGRAFIAS
BÍBLIAS ETC.

RESTAURAÇÕES DE
LIVROS EM GERAL

TELEFONES:
(079) 3214-5512-8118-2399/8851-2461

Rua Nossa Senhora das Dores, 350 – 1º Andar, ao lado do
Hospital Cirurgia, vizinho a Farmácia Sobral – Aju/SE –

Email hl_encadernacoescapadura@hotmail.com

LIVROS DE CARTÓRIO
LIVRO FISCÁIS

MONOGRAFIAS
BÍBLIAS ETC.

RESTAURAÇÕES DE
LIVROS EM GERAL

TELEFONES:
(079) 3214-5512-9932-4873/8851-2461

Rua Nossa Senhora das Dores, 350 – 1º Andar, ao lado do
Hospital Cirurgia, vizinho a Farmácia Sobral – Aju/SE –

Email hl_encadernacoescapadura@hotmail.com

ENCADERNAÇÃO
 DE CAPA DURA

ESCOVA; PEDICURE, MANICURE;
HIDRATAÇÃO E SELAGEM CAPILAR.
ATENDEMOS TAMBÉM EM DOMICÍLIO
DE DOMINGO A DOMINGO.

SALÃO
DE BELEZA

NAYNE

Rua: Maruim, nº 1300 – Tel: 9870-5189

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

POÇO VERDE
A recuperação, ampliação e ilu-

minação da Rodovia SE-316, que
liga o município de Simão Dias a
Poço Verde estão sendo reivin-
dicadas pelas populações das
duas cidades, principalmente
moradores das zonas rurais, uma
vez que a via é essencial para o
escoamento da produção agríco-
la e quanto mais deteriorada au-
mentam os preços dos fretes e
riscos para motoristas, motoci-
clista e pedestres, uma vez que
acidentes podem ocorrer por
conta, principalmente, da situ-
ação precária da estrada. O
prefeito Thiago Dória não está
nem aí para os reclamos do seu
povo. Afinal, o que lhe interessa
é receber o salário no final do
mês.

PORTO DA FOLHA
É difícil formar cidadãos sem

escolas bem aparelhadas e equi-
padas, para que a aprendizagem
seja facilitada. Por isso é o depu-
tado estadual  Garibalde Men-
donça, PMDB, reivindica junto
ao governador Jackson Barreto
de Lima, PMDB-SE, a recuper-
ação do Grupo Escola Desembar-
gador Loureiro Tavares, localiza-
do no povoado Ilha do Douro,
em Porto da Folha. É bom alvitre
lembrar que a escola faz parte do
Colégio Estadual Lourival Bap-
tista.

Velhinho
O senador Antônio Carlos Val-

adares faturou mais um ano de
vida, com direito a discurso na
tribuna da Assembleia Legislati-
va. O autor da proeza foi o leal
aliado e correligionário deputa-
do Luciano Pimentel, PSB. Não
podia ser diferente.

SANTA CECÍLIA
O Hospital Santa Cecília, em

Aquidabã, sofreu intervenção
ética patrocinada pelo Conselho
Regional de Enfermagem, pela
falta de profissionais da área e
outras irregularidades. Desde
2012 que a Fundação Santa
Cecília foi notificada, para que
tomasse providências e nada
aconteceu. A população sofre
com esta situação.

MISTURADOS

A paciente Maria José do Car-
mo conta que crianças e adultos
estão internados no mesmo es-
paço no Hospital Santa Cecília,
fato constatado pelo pessoal do
Conselho Regional de Enferma-
gem, que tem à frente Maria Cláu-
dia Tavares.

DESPREZADOS

Pacientes do Santa Cecília a
dona de casa Rosileide Ferreira,
que mora em Graccho Cardoso, o
pedreiro Irailton dos Santos, o
autônomo Clésio Vieira e outros
dizem que se o Santa Cecília, que
atende mais de duas mil pessoas
por mês, será o desprezo total da
população. Mesmo com irregular-
idades, o Santa Cecília é a única
assistência da região.

DINHEIRO

O médico João Feitosa, diretor
do Hospital Santa Cecília, garante
que são necessário algo em tor-
no de R$ 300 mil, para que a un-
idade tenha um atendimento di-
gno. Atualmente, a verba não
chega a R4 140 mil, o que não dá
para contratação de médicos e
enfermeiros, entre outros profis-
sionais.

JEITINHO
O médico Francisco Mário Ro-

drigues garante que tudo é feito
para que o Hospital Santa Cecília
possa oferecer o mínimo para os
pacientes e se for atender ao que
determina o Coren, a unidade terá
que ser fechada, o que seria o
caos para aqueles necessitam da
assistência médica gratuita. O
hospital só tem verbas do SUS e
é preciso aumentar o repasse,
para que possa cumprir as deter-
minações do Coren e funcionar
da melhor forma possível.

SANTO AMARO

População sofre com a falta
constante de água e quem não
tiver dinheiro para comprar, fica
sem tomar banho, lavar roupa e
até cozinhar. O aposentado Gil-
son dos Santos disse que a falta
de água obriga as escolas a sus-

penderem as aulas, quase todos
os dias, nos primeiros horários,
porque não têm as mínimas
condições para que os alunos
tenham as suas necessidades
básicas atendidas e muito menos
aprontar a alimentação dos
estudantes. O prefeito  Luiz Her-
man (Chileno) não está nem ai e o
povo que morra seco e quem fic-
ar vivo até a sua reeleição, quem
sabe, terá água pelo gargalo, des-
de que faça com que as urnas jor-
rem com o nome do macho, que
veio de lá da Patagonia para fazer
o zé povinho sofrer em Santo
Amaro. Mas o povo “guenta” e
merece mesmo é chibata no lom-
bo, para aprender a escolher. Cla-
ro que existem exceções.

TODO DIA
Romésia Evaristo denuncia

que todos os dias fica sem água
para lavar os pratos e outras ne-
cessidades da casa, em Santo
Amaro das Brotas. Elizabete
Marques diz que a conta passa
dos R4 60,00 , mesmo sem que a
Deso cumpra o seu papel no abas-
tecimento da população bro-
tense.

CANAVIAL
Água que falta nas torneiras da

população de Santo Amaro das
Brotas jorra e é desperdiçada
pelo proprietário de um canavial.
O povo cansou de ser escorraça-
do pela Deso e entrou com uma
ação na justiça, para que a Com-
panhia de Saneamento do Esta-
do de Sergipe cumpra seu papel,
para o qual é paga pelo povo.
Aliás, a Deso garante que vai re-
formar o escritório na cidade, que
mais parece um chiqueiro, e au-
mentar a vazão, para garantir
água que tanto o povo precisa. O
problema é saber quando as
promessas serão cumpridas. Até
esse dia nenhuma água rolará por
debaixo das pontes e nem cairá
das torneiras.

AREIA BRANCA
As comunidades de Areia Bran-

ca vivem assustadas com a onda
de violência. Os assaltos são
cada vez mais rotineiros, deixan-
do marcas para o resto da vida
das vítimas.  O município fica en-
tre Aracaju e Itabaiana e não há
como controlar a bandidagem,
sem o aumento do efetivo poli-
cial e rondas constantes. O ci-
dadão sofre e a bandidagem cada
vez mais feliz com a folga que lhe
é dada pelo Estado.

ARAUÁ
De parabéns a população de

Arauá pelos 145 anos de emanci-
pação política. O que se espera é
que a prefeita Ana Helena An-
drade Costa faça uma adminis-
tração a altura das necessidades
dos moradores sob a sua batuta.

ITAPORANGA
Maria das Graças Souza

Garcez, prefeita de Itaporanga
D’Ajuda, recebe os parabéns de
vários políticos pelo aniversário

dos 161 anos da emancipação
política do município. Por pouco
Itaporanga não foi capital de Ser-
gipe e se escolheu Aracaju.

03-SANTA LUZIA
Uma justa homenagem poderá

ser feita ao recém-falecido
prefeito de Santa Luzia do Itan-
hy, Paulo César Ribeiro Soutelo,
emprestando seu nome para a
rodovia que liga o município ao
povoado Castro. A população faz
gosto de ter o filho ilustre da ci-
dade homenageado desta forma,
para que nunca seja esquecidos
por seus conterrâneos e aqueles
outros que por ali trafeguem.

04-DORES
A recuperação asfáltica da Ro-

dovia SE 339, que liga o povoado
Serra Talhada (Ribeirópolis) ao
município de Nossa Senhora das
Dores, está sendo reivindicada
pelo deputado estadual Georgeo
Passos, PTC.  Aliás, o parlamen-
tar tem apresentado inúmeras
reivindicações, visando oferecer
melhores condições de vida para
os moradores de diversos municí-
pios do sertão e agreste sergipa-
nos.

05-ALEIXO
Produtores rurais e as popu-

lações urbanas de Nossa Senho-
ra Aparecida e São Miguel do
Aleixo reivindicam do Governo
do Estado à recuperação e pavi-
mentação asfáltica da Rodovia
SE-331. Com a estrada em perfeito
estado ficará mais barato o frete
do carregamento de mercadorias,
assim como diminui o risco de
acidentes automobilístico.

06-ESCOLA
O deputado estadual Garibal-

de Mendonça, PMDB, solicitou
ao governador Jackson Barreto,
PMDB, a recuperação do Colé-
gio Estadual  Joaldo Vieira Bar-
bosa, localizado no município de
Salgado. O pedido decorre de
constantes reclamações de pais
e alunos e também dos profes-
sores.

CANINDÉ
O ex-prefeito de Canindé do

São Francisco, Orlando Andrade
(Orlandinho). É todo sorriso,
quando os amigos encontram
com ele e o chamam de prefeito.
Orlandinho é visto como o mais
forte adversário de uma provável
tentativa de reeleição do prefeito
José Heleno da Silva (Heleno Sil-
va), PRB.

08-GLÓRIA
O segundo município mais vi-

olento sertão, quando se tratar de
maus tratos contra as mulheres,
Nossa Senhora da Glória precisa
com urgência de uma Delegacia
Especializada, para atender este
segmento. Um movimento de
mulheres ‘glorienses’ tenta sen-
sibilizar o secretário de Estado da
Segurança Pública, Mendonça
Prado, e o governador Jackson
Barreto, PMDB, para que sejam
implanta uma Delegacia da Mul-
her naquela cidade. O mais en-
graçado de tudo é que enquanto
as mulheres são violentadas, es-
pancadas e mortas, as autori-
dades não dão a mínima e pouco
fazem, para acabar com esta vio-
lência, a começar pelo prefeito
Chico dos Correios.

09-VAI CAIR
Não será surpresa se a cober-

tura da quadra de esportes Gov-
ernador João Alves, Filho, em São
Francisco (SE), cair sobre os par-
ticipantes de alguma atividade
esportiva. Quando acontecer uma
tragédia vão aparecer as autori-

dades irresponsáveis, dizendo
que será aberto inquérito e o blá-
blá de sempre. Tem que haver
paciência. Meu Deus quanta ir-
responsabilidade.

10- RENAIS
A implantação de um Centro de

Nefrologia em Estância tem sido
uma reivindicação constante ao
Governo de Sergipe. Os técnicos
de saúde argumentam que a fi-
nalidade é realizar terapias renais
substitutivas, que são
necessárias para a falência renal
severa, também chamada de
doença renal crônica estágio cin-
co ou insuficiência renal crônica

11-CAMPO DO BRITO
Moradores e produtores rurais

de localidades “cortadas” pela
Rodovia Estadual SE-170, que
liga os municípios de Itabaiana,
Campo do Brito e São Domingo,
solicitam do Go verno do Estado
recapeamento asfáltico e sinaliza-
ção. As péssimas condições da
via coloca em risco aqueles pre-
cisam utilizá-las.

12-RIACHUELO
O deputado estadual Garibal-

de Mendonça, PMDB, solicita ao
diretor presidente do DER,
Antônio Vasconcelos, para
coloque redutor de velocidade na
rodovia que fica em frente ao po-
voado Penha, no município de
Riachuelo.

13-LAZER
Sem grana para curtição na
Orla da Atalaia Velha, em

Aracaju, moradores do Fernan-
do Collor, em Nossa Senhora do
Socorro, apelam ao Governo do
Estado, para que construa uma
praça num terreno entre as ruas

2,3 e avenida José Sarney.
Como bem argumenta o

deputado estadual Padre
Inaldo, PCdoB, praças públicas

de boa qualidade e com
estrutura adequada é medida

que coaduna-se com os
escopos necessários, quais

sejam, o pleno desenvolvimento
da pessoa, o exercício da
cidadania, dentre outros,

conforme encartado na Consti-
tuição da República Federativa
do Brasil de 1988 e Constituição
Estadual de Sergipe, consoante

artigo 165, caput. Chega, né!
14-BREJO GRANDE

A Escola Estadual Amélia Mar-
ia Lima Machado, localizada no
povoado Brejão dos Negros, em
Brejo Grande (SE), necessita com
urgência de reformas e con-
strução de uma quadra de es-
portes, para que os alunos pos-
sam realizar e suas atividades es-
portivas. Diante desta ne-
cessidade, o deputado estadual
Garibalde Mendonça, PMDB,
solicita do secretário de Estado
da Educação, professor e doutor
Jorge Carvalho, que mande exec-
utar as obras, claro depois do
“aprove” do governador Jackson
Barreto de Lima, PMDB.

15-RODOVIA
Uma tábua de pirulito está mais

bem feita do que a Rodovia Ar-
naldo Garcez, que liga os municí-
pios de Lagarto e Itaporanga
D’Ajuda, que é importante para
os moradores dos povoados
Brasília, Jenipapo, Estancinha e
Sapé, principalmente os agricul-
tores. Se alguém da Secretaria de
Estado de Infraestrutura e de
Desenvolvimento Urbano passar
por lá e não foi de carro luxuoso,
o que é difícil, vai perceber que o
sujeito que come uma feijoada e
pega esta estrada num carro vel-
ho, se não tiver de fralda des-

cartável, vai chegar todo melado.
16-TOBIAS BARRETO

Produtores rurais e todos que
utilizam a Rodovia Antônio Car-
los Valadares (SE-290) pedem que
o Governo viabilize e execute pro-
jetos de sinalização e recapea-
mento asfáltico da importante via,
para escoamento da produção e
trânsito normal.

17-ILHA DAS FLORES17-
Transitar na Rodovia Estadual

Dom José Brandão de Castro,
entre os municípios de Ilha das
Flores e Neópolis é uma loteria,
no período noturno, por conta da
escuridão total. Quem tiver de
farol ruim, deve ter cuidado com
animais e pedestre. Que Deus ilu-
mine as autoridades, para que
elas tomem um choque de gestão
e providenciem a iluminação.
Aliás não dá nem para enxergar
quem é o prefeito de Ilha das
Flores. Cadê uma lanterna, para
ver se acho o macho véio. Se al-
guém encontrar, inclusive diga
seu nome. Só para nós, o macho
é Cristiano Beltrão, PSC.

18-SIMÃO DIAS
Quem utiliza a Rodoviária de

Simão Dias pede que o Governo
do Estado execute a reforma do
prédio, porque parece mais um
chiqueiro. É bom lembrar que até
os porcos adoram ambientes lim-
pos, os donos, em sua maioria, é
que gostam da sujeira e dizem
que são os bichos que adoram
porcaria.

19- CARRAPICHO
A bucólica Carrapicho, hoje,

oficialmente Santana do São
Francisco, onde vivem centenas
de artesãos que tiram o sustento
do barro, através da produção de
obras lindíssimas, está aban-
donada e nem parece que existe
prefeito. O povo bom do povoa-
do Saúde pede a construção de
uma Praça, para que haja uma área
da conversa fiada, paquera, en-
fim, lazer, principalmente para cri-
anças e aposentados. A prefeita
Dona Preta (PSC) nem está aí. A
coisa está feia para a população,
que elegeu a mulher. Aliás, preta
está à vida dos moradores, aban-
donados que foram pela admin-
istradora.

20-SÃO JOSÉ
Estudantes e pais pedem que o

Governo do Estado reforme logo
o Colégio Estadual São José, no
povoado são José, em Poço Ver-
de. Educação tem que ser prior-
idade e sair dos discursos nas
eleições e tornar-se uma realidade,
dentro das execuções dos proje-
tos dos políticos, após eleitos.
Um dia isso acontecerá, mas está
na hora do povo reprovar aque-
les que não fazem a lição de casa.
Nota zero, para eles. Cá me per-
gunto, mesmo sendo uma escola
do Estado, por que o prefeito
Thiago Dória (PSB) não envida
esforços, para que seus conter-
râneos estudem com dignidade e
os professores tenham o mínimo
de condições, para transmissão
dos conhecimentos? Tá na hora
de trabalhar, fazer alguma coisa,
para justificar o salário que bota
no bolso e que sai das mãos cale-
jadas do povo.

lar redutores de velocidade,
para diminuição dos riscos e evi-
tar acidentes fatais. Quantas vi-
das deverão ser ceifadas, para
que as autoridades acordem e
valorizem a vida do semelhante.

www.gazetahoje.com
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SEMARH  e MPE reúnem prefeitos para verificar
andamento da implantação da política de resíduos sólidos.

Os prefeitos dos 28
municípios sergipanos que
compõem o Consórcio de
Resíduos Sólidos do Baixo
São Francisco participaram,
de uma reunião de
alinhamento de pendências. A
reunião contou com a
participação do Secretário de
Estado do Meio Ambiente e
dos Recursos Hídricos,
Olivier Chagas e do promo-
tor de justiça do Ministério
Público Estadual Carlos
Henrique Ribeiro, que
ressaltaram a importância da
execução do plano de
regionalização, o plano
Estadual e o intermunicipal de
resíduos sólidos do
consórcio. Na ocasião,
fizeram a escuta sobre o
cumprimento dos
compromissos previstos para
cada município.

“O Governo do Estado,
o Ministério Público e os
municípios querem resolver
essa questão dos resíduos
sólidos. Precisamos fazer
alinhamentos para que a
gente possa, efetivamente,
dar o andamento necessário
que resultará na implantação
dos aterros sanitários”,
destacou o secretário.

Segundo explica a
superintendente de Qualidade
Ambiental, Desenvolvimento
e Educação Ambiental da
Semarh, Vera Cardoso, a
execução do plano é de
competência dos municípios
consorciados. “Cada um tem
obrigações, como a
participação no protocolo de
criação dos consórcios e

assinatura do termo de
intenção por parte de cada
município; envio do projeto
de lei para aprovação na
câmara de vereadores;
cadastramento dos
catadores de lixo do
município; organização dos
catadores em cooperativas
ou associações; e
implantação e implementação
da coleta seletiva”, explica.

De acordo com o
prefeito de Monte Alegre,
Euvaldo Costa, a situação no
município está avançando.
Ele explica que já foi criado
o conselho e o fundo do meio
ambiente. “Neste momento,
estamos enviando para a
câmara de vereadores o
contrato de rateio, que fala
da divisão de repasse de
cada município junto ao
consórcio para que
possamos manter o
funcionamento de acordo
com o que está previsto em
lei”.

Na ocasião, o prefeito
ainda pediu o apoio do
Ministério Público Estadual,
solicitando que façam uma
intervenção junto à câmara
de vereadores com a
intenção conscientizá-los
sobre a importância do
projeto.

Adesão ao consórcio
Por lei, cada município

deve programar um aterro
sanitário. Diante dos
elevados custos implicados
nessa implementação, o
Governo do Estado assumiu
essa responsabilidade com
aqueles municípios que

fizeram adesão aos
consórcios públicos de
resíduos sólidos.

“A obrigação primária
dessa implementação é do
município, mas ele pode
delegar ao estado através do
consórcio. Ninguém foi
obrigado a aderir o consorcio,
mas todos são obrigados a
implementar o aterro sanitário.
Quando opta por fazê-lo
sozinho, passa a ser
responsabilidade desse
município”, esclareceu o pro-
motor de justiça Carlos
Henrique.

Sergipe está dividido
em quatro consórcios:
Agreste Sergipano, criado
com 20 municípios; o Sul e
Centro Sul Sergipanos,
formado por 16 municípios,
grande Aracaju, com a
participação de 8 municípios
e o Baixo São Franciso, que
é composta pelos municípios
de Amparo do São Fran-
cisco, Aquidabã, Brejo
Grande, Canhoba, Canindé
de São Francisco, Capela,
Cedro de São João, Feira
Nova, Gararu, Graccho
Cardoso, Ilha das Flores,
Itabi,Japaratuba, Japoatã,
Malhada dos Bois,Monte
Alegre, Muribeca, Neópolis,
Nossa Senhora da Glória,
Nossa Senhora de Lourdes,
Pacatuba, Pirambu, Poço
Redondo, Porto da Folha,
Propriá, Santana do São
Francisco, São Francisco e
Telha.

Até o final do mês de
abril serão realizadas reuniões
de alinhamento com todos os
consórcios.

Povoados Sergipanos receberão sistema de dessalinização de água
O Núcleo Estadual

do Programa Água Doce
se reuniu no auditório da
Empresa de
D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável do Estado de
Sergipe (Pronese). Du-
rante o encontro,
discutiram sobre o
processo licitatório da
empresa de obra que será
responsável pela
implantação do sistema
de dessalinização e  o
planejamento de
atividades que deverão ser
executadas ao longo de
2015.

“O nome da empresa
deverá ser anunciado
nesta amanhã, 9. Todo o
processo é acompanhado
e fiscalizado  pelo
núcleo”, disse  a
coordenadora do projeto
Patrícia Souza.

Ao todo, serão 33
povoados beneficiados
com o sistema de
dessalinização, sendo 25
na primeira etapa e oito na
segunda. “A nossa meta é
de que tenhamos oito
sistemas funcionando e
atendendo a comunidade
até o mês de dezembro”,
acrescentou a
coordenadora do
programa Água Doce.

Programa Água Doce
O programa Água

Doce é uma iniciativa do
Governo Federal que visa
à implantação,
recuperação e o
fornecimento de água de

qualidade para um quarto
da população rural do
semiárido a partir da
dessalinização das águas
salobras e salinas.

Em Sergipe, o
programa está em fase de
implantação e é

monitorado por um
núcleo, composto por
representantes da
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos
(Semarh), Secretaria de
Planejamento, Orçamento

e Gestão (Seplag),
Departamento Nacional
de Obras com Secas
(DENOCS), Embrapa
Tabuleiros Costeiros,
Empresa de
D e s e n v o l v i m e n t o

Agropecuário de Sergipe
(Emdrago), Companhia
de Desenvolvimento dos
Vales do São Francisco e
Parnaíba (Codevasf),
Empresa de
D e s e n v o l v i m e n t o

Sustentável do Estado de
Sergipe (Pronese),
Instituto Nacional de
Colonização e Reforma
Agrária (Incra) e
Companhia de
Saneamento do Estado de
Sergipeo (Deso).
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Empreendedores participam do
lançamento da missão China

Caravana empresarial está sendo organizada para participar da Feira de CANTON.
Empreendedo re s

sergipanos de vários
segmentos tiveram
oportunidade de participar
do lançamento da Missão
China, realizado no
restaurante Murato. A
proposta é participar da
Feira Multissetorial de
CANTON, que acontecerá
de 15 de outubro a 04 de
novembro no Pazhou –
China Import and Export
Fair Complex, localizado na
cidade de Guangzhou –
China.

A missão técnica,
organizada pelo SEBRAE
com o apoio da China Trade
Center, tem como foco
estimular os empresários a
participar de uma das
maiores feiras multissetoriais
do mundo, com mais de 50
anos de existência. “O
objetivo é permitir que os
sergipanos possam abrir
mercado internacional com
um dos maiores parceiros
comerciais do Brasil e do
mundo, a China”, destaca
Emanoel Sobral,
superintendente do
SEBRAE.

Além de Emanoel
Sobral, quem também
estava presente no

lançamento da missão foi a
representante da Feira de
CANTON no Brasil, Valéria
Martines, que fez uma
apresentação mostrando as
características da Feira, cos-
tumes e hábitos de
relacionamento empresarial
com os chineses. Segundo
Valéria, são vários os
benefícios para quem
participa de uma missão
desse porte como poder
contatar com empresas
estrangeiras, familiarizar com
a dinâmica do mercado
internacional, inserir a
empresa nos aspectos de
internacionalização, entre
outros.

A Missão China está
sendo coordenada pela
Unidade de Atendimento
Coletivo Indústria do
SEBRAE, telefones (79)
2106-7753 e 2106-7700,
contato com o gerente Paulo
Afonso.  “O lançamento foi
bem positivo, 12
empreendedores já
demonstraram interesse e
preencheram a ficha de
inscrição. Interessados em
participar da missão devem
procurar a Instituição até o
dia 20 de abril”, explica o
gerente Paulo Afonso.

Canton Fair
A Feira de Importação

e Exportação da China,
também conhecida como
Feira de Cantão, foi fundada
na primavera de 1957. Ela
acontece todos os anos na
primavera e no outono há 53
anos. É no momento a maior
feira comercial, a de mais alto
nível e com o melhor
resultado em operações na
China. É uma feira de
importância internacional com
tradição e caráter
multifuncional.

 A Feira é dividida em
três fases. A primeira
acontece de 15 a 19 de
outubro e é destinada a
expositores dos segmentos
eletrônicos e
eletrodomésticos, elétrica,
equipamento de iluminação,
veículos a autopeças,
máquinas, ferragens e
ferramentas, materiais de
construção e produtos
químicos. Na segunda fase,
que será de 23 a 27 de
outubro, quem expõe são
empresas dos segmentos
mesa e cozinha, cerâmica,
decoração, artesanatos,
móveis, jardinagem, pedra e
aço, higiene pessoal, relógios
e óculos, artigos para festas,

brinquedos e presentes.
Já a terceira e última

fase será de 31 de outubro a
04 de novembro, e é
destinada aos segmentos de
vestuários em geral e roupas
íntimas, couro e plumagem,
acessórios de moda, tecidos,
carpetes, tapeçarias,

alimentos, equipamentos
médicos, medicamentos e
produtos para saúde,
curativos, produtos
esportivos, viagem e lazer,
produtos para escritório,
calçados, malas e bolsas.
“Será uma ótima
oportunidade para quem

quer conhecer novos
produtos e formatos de
negociação, além da
possibilidade de diminuir cus-
tos de produção adquirindo
matérias primas com preço
bastante competitivos no
mercado”, alerta Paulo
Afonso.

Município deTelha implanta coleta seletiva de
resíduos sólidos com apoio da Semarh

O município de Telha
passou a contar, com o
sistema de coleta
seletiva. A Iniciativa, que
está prevista no Plano
Nacional de Resíduos
Sólidos, contribuirá para a
melhoria do ambiente e
estimulará a consciência
ambiental da população. O
município é o primeiro do
Consórcio Baixo São
Francisco a realizar a
implantação.

“Através da coleta
seletiva é possível fazer a
separação do resíduos
sólidos descartados,
aproveitando aquele que
pode ser reciclado”,
explica Vera Cardoso,
superintendente de
Qualidade Ambiental,
Desenvolvimento e
Educação Ambiental da
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos
(Semarh).

Em telha, a coleta
seletiva será feita toda
terça e quinta-feira,
quando o caminhão de
lixo recolherá o material
reciclado descartado das
residências. “Junto à
implantação da coleta,
estão sendo feitas ações
com foco na
conscientização da
população do município
através do uso de carro de
som, das emissoras locais
de rádio, de trabalhos
realizados nas escolas e
de e instrumentos
informativos, como
filipetas e faixas”, disse a
coordenadora de apoio ao
Consorcio Baixo São
Francisco, Valdinete Paes.

Os resíduos
recicláveis recolhidos du-

rante a coleta serão
levados para um ponto de
triagem, onde serão
avaliados, separados e
encaminhados para venda
pelos catadores da
Associação de Catadores
de materiais recicláveis
de Telha (Ascamarte).

“Outro ganho de todo
esse processo é
valorização dos catadores
de materiais recliveis, que
vivem desse trabalho. É
preciso estimular o
desenvolvimento das
a s s o c i a ç õ e s ,
formalizando essa
atividade”, destacou o
Secretário Municipal do
Meio Ambiente, Euvaldo
Costa.

Coleta seletiva e os
consórcios

A separação dos
materiais recicláveis
implica em muitos
benefícios para a
sociedade e o meio
ambiente, como a
diminuição da exploração
dos recursos naturais, da
poluição do solo, da água
e do ar, dos custos de
limpeza urbana, e do
desperdício, aumentando
a chance de
reaproveitamento dos
recicláveis e prolongando
a vida dos aterros
sanitários.

Em Sergipe, os
consórcios públicos de
resíduos sólidos foram
criados para reduzir os
danos causados pelo
descarte indevido desses
resíduos ao meio
ambiente através do
agrupamento dos
municípios em regiões.

Sua criação está
respaldada na Política
Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei de
Saneamento Básico e na
Lei de Consórcio Público,
que viabilizaram a
construção de um plano
de regionalização para o
Estado de Sergipe. Esse
plano prevê o fim dos
lixões, a construção de 28
aterros sanitários, o
acolhimento e a
orientação dos catadores
e a implantação da coleta
seletiva nos municípios
sergipanos.

As etapas a serem
cumpridas pelos
municípios até o
lançamento da coleta
seletiva são: participação
no protocolo de criação
dos consórcios e
assinatura do termo de
intenção por parte de cada
município; envio do
projeto de lei para
aprovação na câmara de
v e r e a d o r e s ;
cadastramento dos
catadores de materiais
recicláveis do município;
organização dos catadores
em cooperativas ou
associações; e
implantação e
implementação da coleta
seletiva”.

Além do Consórcio
do Baixo São Francisco,
que é formado por 28
municípios, existem
outros três: Agreste
Sergipano, criado com 20
municípios; o Sul e
Centro Sul Sergipanos,
formado por 16
municípios e grande
Aracaju, com a
participação de 8
municípios.
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