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Poço Redondo maior produtor de leite
do Estado em situação de calamidade

Com a seca, gado morre e produção de leite cai no Alto Sertão sergipano

A seca que assola
o sertão
n o r d e s t i n o

mudou a vida dos criadores
de gado nos municípios que
sofrem com a severa estiagem
há muito tempo. Sem pasto,
e sem água nas fontes os
sertanejos do município de
Poço Redondo, localizado a
140 Km de Aracaju, estão
perdendo o gado com a seca
na região. Os animais estão
caindo e, sem forças para se
reerguer, morrem.

O município de Poço
Redondo conhecido como
um dos maiores produtores
de leite do estado diminuiu a
produção em

aproximadamente 50%. Os
pecuaristas lamentam
também o preço do produto
que está sendo vendido por
R$ 0,70 centavos.

O líder comunitário
Humberto Diniz, conhecido
como Bebeto da Barra da
Onça comenta que na região
existem 38 assentamentos e
20 acampamentos, e todos
sofrem com uma das piores
secas dos últimos anos.
“Aqui na Barra da Onça a
última chuva que juntou um
pouco de água nas fontes foi
em janeiro”, comentou
Humberto.

“Aqui a gente só ouve
os produtores falarem que

quando chover vão vender o
gado não compensa criar
vaca de leite aqui em Poço
Redondo. Perdi duas vacas
em menos de 20 dias, e esta
situação está acontecendo em
vários povoados e
assentamentos da cidade”,
lamentou o líder comunitário.

Poço Redondo
decretou situação de
emergência por conta da seca
e estiagem, e diante da
situação o exército vem
colocando água em algumas
comunidades a cada 15 dias,
mas a comunidade reclama
que o abastecimento não é
suficiente para atender a
demanda.

Câmara vota em junho PEC
da redução da maior idade penal

A PEC de autoria do deputado Benedito Domingos (PP/
DF) altera a redação do artigo 228 da Constituição Federal”
(imputabilidade penal do maior de dezesseis anos). Neste ano,
a proposta teve admissibilidade aprovada pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ), e em seguida o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha, criou a comissão especial para
debater o mérito da proposta e o deputado André Moura foi
eleito com 26 votos dos 27 dos integrantes da comissão.

(Página 03)

Poço Verde

Bancos são alvos de assaltantes
Uma agência do Banco

do Brasil e um caixa
eletrônico da mesma
instituição bancária foram
alvos da ação de criminosos
que utilizaram explosivos nos
municípios de Poço Verde e
Itabaianinha. Com estes,
somam três o número de
ataques ao banco, o outro
aconteceu em uma agência
de Pacatuba).

De acordo com
informações do Centro
Integrado de Operações de
Segurança Pública (Ciosp),
por volta das 3h desta quarta
(6) criminosos utilizaram
explosivos para levar o
dinheiro de uma agência. Três
policiais que estavam na
delegacia da cidade de Poço
Verde foram até o local da
ocorrência, mas foram
recebidos por tiros

disparados pelos criminosos.
Como eles não sabiam
quantos eram optaram por
recuar. O grupo conseguiu
fugir e ninguém se feriu.

Já em Itabaianinha, a
explosão aconteceu por volta

das 3h30 desta madrugada.
Na ocasião, os criminosos
utilizaram explosivos em um
caixa eletrônico, mas não
conseguiram levar nada.

Fonte: G1

Apostadora acerta a Mega-Sena
 e leva 2 milhões

Uma aposta de Ribeira do Pombal (BA) acertou sozinha as seis dezenas do con-
curso 1.701 da Mega-Sena, realizado na terça (5) em Aparecida de Goiânia (GO), e
levou o prêmio de R$ 2.018.423,55. Os números sorteados foram: 03 – 09 – 18 – 32 –
40 – 56.

A quina foi acertada por 59 apostas, que levaram cada uma o valor de R$ 18.571,45.
Já a quadra rendeu um prêmio de R$ 470,34 para cada um dos 3.328 que acertaram
quatro dezenas. A arrecadação total do concurso foi de R$ 18.715.640,00.

Por conta da proximidade com o Dia das Mães, que acontecerá no próximo domingo
(10), a Caixa Econômica realiza nesta semana três sorteios da Mega-Sena. O sorteio
desta noite foi o primeiro. Os próximos serão na quinta (7) e sábado (9). A estimativa de
prêmio para o próximo concurso é de R$ 2 milhões.

Esta é a primeira das chamadas Mega Semanas de 2015, que terão cinco edições
em datas comemorativas. As próximas edições serão a Mega Semana de Férias, em
julho; Mega Semana dos Pais, em agosto; da Primavera, em outubro; da República, em
novembro e Mega Semana de Natal, em dezembro.

Entrevista com o radialista
J. Nascimento( Página 04)
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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

www.gazetahoje.com

ITADENGUE

O Instituto de Pesquisa
(PI) diz que População de
Itabaiana, aprova o prefeito,
Valmir dos Santos Costa (Valmir
de Francisquinho), PR, como o
pior na saúde de Sergipe, pois o
chikungunya foi comprovado
através do Jornal Nacional, onde
divulgou e é provocado pelo
mosquito transmissor da Den-
gue. Como no município não tem
agente de endemias é por esse
motivo que o hospital de
Itabaiana há 3 meses está lotado
de pacientes infectados com a
doença. Bonito prefeito, o prêmio
que você ganhou: “Prefeito
Chikungunya”. Prefeito, onde
está sendo investido o dinheiro
da saúde que entra todo mês em
torno de R$ 2.100.000,00 na saúde.
E no município em torno de R$
10.000.000,00 a 12.000.000,00, se
sua folha é de R$ 1.500.000,00.
Onde está ? Para onde foi?
Pessoal do face esse é o prefeito
de Itabaiana. Vou divulgar todos
os prêmios que ele ganhou. Isto
aí eu recebi do morador da cidade
Carlito Ferreira Jesus.

SERTÃO

Moradores e produtores
rurais de vários municípios que
são servidos pela denominada
Rota do Sertão (SE-230)
reivindicam do Governo a
colocação de redutores
eletrônicos de velocidade, para
reduzir acidentes e mortes. A via
é essencial para o escoamento da
produção e desenvolvimento das
atividades turísticas na região.

TRAFICANTE ASSESSOR

A vereadora de Itabaiana,
Edilene Barros Santos, PSL, é
criticada por opositores por
manter entre seus assessores um
que teve envolvimento com o
tráfico de drogas e responde na
justiça um processo como
traficante. Acham que o povo não
pode pagar para uma pessoa que
nada faz, enquanto um gari recebe
um salário miserável, para dar
duro todo dia na chuva e no sol.

FARELO

Em alguns municípios
sergipanos, os prefeitos
encontraram uma forma de ficar
bem com os eleitores e fazer
porcaria. Eles mandam colocar
brita e passam uma tinta de asfalto
no piso. Quando chove um

pouquinho mais forte, o “asfalto”
logo se “esfarela”. Na verdade,
chefia, me diz meu amigo e asses-
sor Tonho do Bilú Miúdo, os
prefeitos não colocam o asfalto,
eles fazem um assalto aos cofres
públicos, com obras sem
estrutura e caras. Quem ganha
com isso? Me indaga Tonho. E
logo responde: claro que meus
compadres prefeitos.

RITA CACETE

É difícil trafegar até de
carroça pela estrada que liga o
povoado Rita Cacete a BR-101,
num trecho de aproximadamente
sete quilômetros. Diante do risco
de acidentes, inclusive com morte
dos usuários, o engenheiro civil
e deputado estadual Garibalde
Mendonça interfere em favor dos
moradores e pede ao Governo do
Estado que, através do
Departamento de Estadas e
Rodagens (D.E.R) viabilize o
asfaltamento da via. Como pedir
não ofende, a depender da
autoridade, cabe agora ao
presidente do órgão, engenheiro
Antônio Vasconcelos, atender.
Mas não estranhe se vir o
famoso, vai depender da
disponibilidade financeira, mas a
obra já consta das prioridades. E
isso vai demorar anos. Pelo
menos Garibalde fez a sua parte
em defesa do povo bom de São
Cristóvão, que vem sendo
castigado há décadas pela
incompetência dos gerentes
púbicos municipais. Garibalde
não pode ser acusado de
omissão.

CARLOS FIRPO

Ex-alunos e atuais
lamentam as péssimas condições
do Colégio Estadual Dr. Carlos
Firpo, localizado na avenida
Oceânica, em Barra dos
Coqueiros e exigem que o
Governo de Sergipe execute obras
de reformas. Mas como o
secretário de Estado da
Educação, dr. Jorge Carvalho do
Nascimento, rotula como inferno
a educação pública em Sergipe,
não é novidade que ele deixe a
turma arder na fogueira da
incompetência gerencial. Isto
prova que, apesar de Jorge ser
um intelectual e doutor na área
da aprendizagem, ele é reprovado
quando analisa a pasta que
administra. Acorda “seo” Jorge e
vamos trabalhar, para mudar. Dê
uma lição de competência. Ainda
bem que o deputado Garibalde
Mendonça, PMDB, está atento e
reivindica a recuperação deste
importante colégio para a
belíssima Ilha de Santa Luzia
(Barra dos Coqueiros).

SANTO AMARO

Buscando beneficiar a
comunidade da Piabeta, em Nossa
Senhora do Socorro, o deputado
estadual Inaldo Luís da Silva (Pa-
dre Inaldo), PCdoB, sugere a
construção da uma ponte ligando
aquele núcleo habitacional ao
município de Santo Amaro das

Brotas. Todos vão ganhar com
esta integração, principalmente
os pequenos produtores rurais,
sobretudo, aqueles que praticam
a agricultura familiar. Por meio de
várias reivindicações junto ao
Governo de Sergipe, Inaldo se
constituiu no porta-voz da
população socorrense. Quase
que diariamente ele apresenta
uma Indicação junto ao Governo
Jackson Barreto, pedindo
benfeitorias para os diversos
povoados do segundo mais
populoso município de Sergipe.

JAPARATUBA

Ao fazer uma análise sobre
os minguantes recursos que o
Governo Federal repassa para os
municípios, o prefeito de
Japaratuba, Hélio Sobral, disse é
uma realidade preocupante! Todo
mundo está enfrentando
dificuldades. Falando por
Japaratuba, por exemplo, nossa
arrecadação caiu quase que 50%.
Não existe administrador no
mundo que consiga fazer o
devido planejamento, quando a
arrecadação cai de um mês para o
outro. Queremos pedir aos
prefeitos para que a gente se
some, que a gente se una para
encontrar soluções para os
problemas dos municípios. Em
março, o INSS segurou todas três
parcelas do FPM. E como é que
nós vamos pagar as dívidas e os
funcionários? Indagou Sobral.

PECULIARIDADE

Não é peculiaridade dos
bandidos vereadores de Boa
Vista, capital de Roraima. Os 21
malandros ganham mais de
noventa mil reais por mês e pagam
até advogada fantasma. O mais
engraçado é que o endereço da
advogada é uma banca de venda
de galinha crua e frango assado.
Os caras estão soltos e nada vai
acontecer. Tudo que é pago pelo
contribuinte é fruto de safadeza
dos parlamentares municipais.
Tem um, o tal de Abel da Galinha,
é o mais bandidão, porque dá o
dinheiro do povo para uma das
empresas dele. A rede de postos
de gasolina Abel Galinha é do
dito cujo. Infelizmente, isso
acontece em todo País e seria
preciso desmatar o resto da
Amazônia, para fazer um cadeião
para esses políticos e talvez ainda
faltasse espaço. Isto é o
resultado da invasão dos
portugueses, visto pelos
historiadores amestrados como
“descobrimento”.

PASTEL DE CACHORRO

O que corre à boca miúda é
que os chineses e coreanos
radicados no Brasil no ramo de
pastelaria, trouxeram seus cos-
tumes culinários, como comer
carne de cachorro. Portanto,
quando você morder um pastel
ou qualquer outro salgado e
escutar um latido, tenha calma, é
nada mais e nada menos do que a
alma de um vira lata reclamando
o seu pedaço. O que os caras

estão fazendo é uma verdadeira
cachorrada. O risco é, depois de
tomar um caldo-de-cana, você
sair da lanchonete e no primeiro
poste levantar a perna e aliviar.
Isto pode acontecer.

SÃO CRISTÓVÃO

Luís Alberto, importante
liderança do PSOL de São
Cristóvão, faz seu trabalho de
formiguinha e tenta convencer a
população de que é preciso
mudar de atitude política, para
que o município não seja
enterrado complemente. O
problema é que a maioria dos
eleitores está viciada e vota por
qualquer pedaço de pão, o
pagamento de uma conta de
energia elétrica, um botijão de gás
e paga caro por quatro anos. Na
verdade, esta turma merece
mesmo é chibatada no lombo, três
vezes ao dia. Isso só para ser
bonzinho e de quebra uma surra
de cansanção selvagem, banho
de vinagre e passar mel de cipó
cabeludo e colocar a pessoa
sentada num formigueiro
daquelas formigas cabeçudas,
aquelas de cabeça vermelha e,
depois, para refrescar, sentar
nuzinho numa cadeira de faquir,
ou seja, com o assento feito de
pregos virgens e de ponta para
cima.

QUILOMBOLAS

Depois de uma luta árdua,
o professore e músico vice-
prefeito de Barra dos Coqueiros,
José Cláudio Silva Barreto
(Caducha ou Cláudio Caducha)
vê a realização de um sonho:
construção de casas para os
quilombolas no Pontal da Barra.
Infelizmente, não demora muito e
vão aparecer os aproveitadores
de plantão, garantindo que tudo
aconteceu por ele. Vai ter
candidato garantindo que fez
calos nas mãos, cavando barro,
carregou pedra no lombo, mexeu
e pôs mãos na massa. Enfim, são
contra esses malandros, raposas,
corruptos e outras características
louváveis desse tipo de gente,
que se fortalece com o dinheiro
dos pobres, que a população
deve ficar alerta e mandar a
chibata neles na hora exata,
quando aparecerem, como os
benfeitores da humanidade. Não
esqueçam que a luta é de Cláudio
Caducha e outros poucos
abnegados. Infelizmente, nestes
casos, alguns dos beneficiados
são os primeiros traidores,
movidos pelos pagamentos de
uma conta de energia, de água,
um botijão de gás e uma cesta
básica, entre outros pequenos
mimos. Fique alerta cara pálida.

CARLOS

O José Carlos de Jesus
(Irmão Carlos) da Barra realiza um
trabalho social ímpar, oferecendo
novos caminhos, por meio da

cidadania para os adolescentes.
A Barra é carente de políticas
sociais e com isso é um dos
municípios mais violentos de
Sergipe, com crianças
enveredando pela prostituição
de tráfico de drogas. Cedo estão
sendo viciadas e usadas pelos
traficantes. Carlos busca ser a
opção para tirar a turma das ruas.
Mas está difícil, pela falta de
apoio, principalmente por fazer
oposição política ao prefeito
Aírton Martins. Irmão Carlos,
como é conhecido, preside uma
associação na Praça Santa Luzia,
onde jovens estudam música e
têm outras práticas saudáveis.
Que continue assim.

 EXPULSÃO

Uma importante empresa
está fazendo de tudo para
expulsar dos pequenos
comerciantes de uma faixa da
Praia da Costa na Barra dos
Coqueiros, para que os futuros
moradores de um condomínio de
luxo não acordem, vendo uma
favela na frente de suas mansões.
É importante que o Ministério
Público Estadual averigue isso.

DESRESPEITO

O Brasil é mesmo o país do
que o que eu tenho no banco é
quanto vale a minha reputação e
meu poder. Uma empresa do ramo
imobiliário fez um canal artificial,
rasgando uma extensa área de
terra, para que os futuros
moradores do condomínio que
constrói tenham acesso ao rio
Sergipe. O que se comenta na
Barra dos Coqueiros é que o
Ibama, Adema e o Ministério
Público Federal faz de conta de
que nada foi feito. Não aceito esta
omissão, pois ainda confio no
MPF. Se for verdade, infelizmente,
estamos mesmo entregue aos
desígnios de Deus.

LAGOAS DAS PIAS

A população de Lagoa das
Pias, em Nossa Senhora da Glória,
pede encarecidamente que a
Companhia de Saneamento de
Sergipe, viabilize uma rede de
distribuição de água potável. Os
glorienses elegeram um deputado
estadual, o “seo” Jairo Santana,
que faz questão de ser conhecido
com o apelido de Jairo de Glória,
mas glória só no nome, porque o
chapa não deve saber onde fica
Lagoa das Pias, posto que se
conhecesse o município, no
mínimo, jogaria conversa fora
com o governador Jackson
Barreto, pedindo que atendesse
ao clamor daquele povo sofrido.
Afinal, água é vida e sem ela em
boas condições, o povo fica
doente. Mas tem político que
adora vê o povo moribundo,
porque ai o cidadão procura por
ele, para pedir remédio e fica
devendo favor. E sabe o que paga
“caridade” de político? É o voto.
Mercadoria preciosa que garante
as mordomias da turma por quatro
anos.

COLÔNIA 13

A numerosa população da
Colônia Treze, em Lagarto, que já
tentou virar município, não dorme
mais em paz, posto que a
bandidagem assumiu o controle
do povoado. A qualquer hora do
dia os bandidos “trabalham”,
assaltando, colocando em pânico
as famílias. Recentemente, sete
bandidos invadiram um comércio
e deixaram todos que
encontraram traumatizados para
o resto da vida. Este é o retrato
do Brasil e Sergipe está no seu
território, portanto, não é paraíso.

RIBEIRÓPOLIS

Roubos de celulares,
motos, carros, arrombamentos e
outros crimes deixam a cidade de
Ribeirópolis em pânico. O
deputado Georgeo Passos, PTC,
pede que o Governo do Estado
reforce o policiamento, para que
a cidade volte a ser tranquila.

AQUIDABÃ

Inteligente, o secretário de
Estado da Saúde, José Sobral,
agiu rápido e mandou o material
básico para o Hospital Santa
Cecília, em Aquidabã, que voltou
a funcionar, depois da
intervenção ética determinada
pelo Coren, sob a alegação de que
o hospital, que atende milhares
de pessoas na região, posto que
vão para lá pacientes de outras
cidades, não oferece as mínimas
condições de atendimento. O
Coren é acusado de uma ação
política.

MULTA

Moradores de Barra dos
Coqueiros estão revoltados com
o novo código de postura, que
dizem foi implantado pelo
prefeito. Agora, quem deixar ma-
terial de construção na porta de
casa e não colocar logo para
dentro e for pego pelos
funcionários da prefeitura pagará
uma multa de R$ 400,00. Para o
prefeito fazer isso, ele tem a
cobertura da Câmara Municipal,
que deve ser questionada. Afinal,
Airton Martins, PMDB, não é o
todo poderoso e nem burro para
cometer tamanha arbitrariedade.
Alguma coisa está respaldada na
lei. É de bom alvitre dizer que
muita gente abusa e só sendo
punida, no bolso, toma jeito. Se o
prefeito deixa tudo bagunçado, é
esculhambado. Se age, não
presta, é perseguidor. Nem Jesus
Cristo agradou a todos. Mas
comedimento não faz mal a
ninguém.

ROBIN HOOD

Um cidadão me disse na
Barra dos Coqueiros é que Airton
Martins disse na Câmara que
aumentou o IPTU, para que os
ricos banquem as cestas básicas
que ele distribui. Atualmente, são
800 e ele quer chegar a 3 mil. O
que significa dizer que o prefeito
quer mais pobres no município,
uma vez que o ideal é executar
uma administração que gere
emprego e as pessoas não
precisem viver de esmolas. A
coisa está feia.

BARRA DA ONÇA

O bairro Barra da Onça, em
Porto da Folha, necessita
urgentemente de obras de
drenagem, pavimentação e
saneamento em várias ruas e,
portanto, a comunidade pede ao
Governo de Sergipe que atenda
as suas necessidades, para que
possa ter uma melhor condição
de vida.

PINHÃO

Produtores rurais e
comerciantes reivindicam ao
Governo estadual a recuperação
e melhorias, como recapeamento
asfáltico da Rodovia SE-179,
trecho entre os municípios de
Pinhão e Simão Dias e da Rodovia
SE-170, entre os municípios de
Lagarto e Tobias Barreto. As
duas se encontram em péssimo
estado de conservação.

Valmir de Francisquinho

Cláudio Caducha

Irmão Carlos

Airton Martins
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Dom Távora: Governo do Estado implanta projeto
social que vai beneficiar 40 mil pequenos agricultores
O Governo do Estado

traz um novo
projeto social para

Sergipe. Através de uma parceria
com o Fundo Internacional de
Desenvolvimento Agrícola (Fida),
pequenos produtores rurais de 15
municípios com Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH)
muito baixo, vão poder ter a
oportunidade de receber apoio
financeiro e suporte técnico para
desenvolver negócios em áreas
como a criação de animais,
produção de artesanato e turismo
rural. O projeto Dom Távora
beneficiará cerca de 10 mil famílias
de agricultores sergipanos,
atingindo aproximadamente 40
mil pessoas. O investimento to-
tal é de US$ 28,6 milhões, sendo
US$ 16 financiados pelo Fida e
US$ 12,6 pelo Estado.

Seis iniciativas de cinco
municípios sergipanos já foram
contempladas pelo projeto. Os
grupos de produtores rurais
selecionados são chamados
planos de negócio piloto, que já
desenvolvem atividades
econômicas independente de
terem um empreendimento formal.
Através do Dom Távora, os
agricultores poderão
desenvolver os negócios,
promovendo o acesso das
produções aos mercados
consumidores.

Poço Verde, Brejo Grande,
Pacatuba, Tobias Barreto e
Neópolis são os municípios
contemplados inicialmente. Suas
áreas de atuação são,
respectivamente, caprinocultura
de leite, ostreicultura, apicultura
(pólen) e artesanato de palha de
taboa, artesanato de bordado
Richelieu e psicultura (cultivo em
tanque de rede).

De acordo com o
governador Jackson Barreto,
essas ações incisivas de
desenvolvimento da agricultura
familiar fortalecem a vocação dos
produtores e dinamizam o
potencial de outras atividades
produtivas. “Queremos promover
projetos como este, que leva a
organização de gestão para os
pequenos produtores,
contribuindo na promoção de um
estado socialmente justo e
equilibrado”, enfatizou.

Caprinocultura

No povoado Cacimba
Nova, em Poço Verde, 18 famílias
se reuniram para criar cabras e
tentar comercializar o leite e
derivados, como o iogurte. Há 15
anos os produtores rurais
desenvolvem a atividade, que
surgiu como uma nova
oportunidade de geração de
renda.

De acordo com o
coordenador do projeto Dom
Távora, Eduardo Barreto, o grupo
desse município receberá apoio
através do investimento para
melhoria da unidade produtiva.
Isto facilitará o recebimento da
certificação, garantindo, assim, a
possibilidade de abertura de
mercado. “Vamos elaborar um
plano de negócios que organize
passo a passo as atividades e os
negócios. O projeto é feito em
conjunto com os produtores e em
cima das expectativas deles”,
revela.

Em 2014, membros do
projeto estiveram em quatro
ocasiões diferentes no povoado
Cacimba. Eles identificaram as
necessidades, entenderam como
o grupo atua e elaboraram um
plano de negócios.

Da plantação de milho e
feijão a criação de cabras

Buscar melhores
condições de vida. Era esse o
objetivo das 18 famílias de Poço
Verde há 15 anos, quando
resolveram apostar na criação de
cabras. Eles tinham a perspectiva
de lucrar com a venda do leite,
porém, na prática, nada foi fácil,
segundo conta a produtora rural
Ana Maria de Oliveira.

 “A gente espera que o
grupo de caprinos tenha sua
instalação devida, comece a
vender os produtos, e que abra
as portas para a comercialização,
que é tão difícil. Aguardamos que
seja feito um trabalho voltado para
isso, pois o que vem empacando
em nosso negócio é a venda.
Falta-nos certificação e
instalação correta”, destaca.

A família de Ana e as
demais plantavam milho e feijão
e resolveram investir na criação
de cabras por acreditar que
faturariam mais. Apesar das
condições de vida terem
melhorado, a produtora rural

conta que ainda faltava muito
para que o grupo se
estabelecesse. Para auxiliar nessa
nova jornada, eles foram em busca
da Empresa de Desenvolvimento
Agropecuário de Sergipe
(Emdagro), que, segundo Ana
Maria, foi “a terceira perna” dos
produtores rurais, pois prestou o
auxílio necessário nos momentos
de dificuldade.

O funcionário da Emdagro,
Luiz Alberto Souza, acompanha
de perto a atuação do grupo de
produtores de caprinos e afirma
que a grande necessidade deles
é a agroindustrialização. “Eles
são capacitados, têm o produto,
mas o grande problema é entrar
no mercado, pois não há
instalações de acordo com a
legislação. Isso dificulta e,
automaticamente, os deixa sem
receitas maiores. Com o projeto
Dom Távora, vamos produzir e
comercializar em pontos que não
sejam só na localidade.
Poderemos distribuir os
produtos para outros estados,
inclusive a Bahia, que faz
fronteira aqui”, destaca.

Além da convivência com
a falta de equipamentos
necessários para realizar o
manejo do leite e a produção de
derivados, o grupo de 18 famílias
relata que é atingido pelo
preconceito, pois muitas pessoas
acreditam que o leite de cabra seja
ruim. “Tem gente até aqui na
comunidade que diz que leite de
cabra é muito ruim. Mas durante
nossas visitas a outros lugares,
intercâmbios e cursos,
descobrimos que o gosto ruim era
na verdade por conta do cheiro
do bode”, conta Ana,
acrescentando que ela e os
demais produtores souberam li-
dar com a situação e realizar o
manejo de modo que o leite não
adquirisse mais cheiro.

A produção de cabras
acabou aumentando
consideravelmente a renda das
famílias, que passaram a ter
constantemente leite e carne em
suas mesas. Segundo a liderança
do grupo de Cacimba Nova, outro
benefício da criação de cabras é
que, as crianças que cresceram
ingerindo apenas este tipo de
produto, têm uma saúde melhor
que as demais.

Com o auxílio de um
projeto do governo, um programa
da Companhia Nacional de
Abastecimento (Conab) e do
montante reunido com o trabalho,
as 18 famílias sobrevivem nesses
15 anos. Eles possuem uma
cozinha simples, com dois freez-
ers, uma seladora manual de
embalagens e uma iogurteira, na
qual conseguem produzir
iogurtes que abastecem
ocasionalmente as escolas do
município de Poço Verde.

“Apesar de passar 15 anos
e não termos evoluído tanto, a
gente ainda tem esperança e quer
trabalhar para que as coisas
aconteçam. Estamos super
esperançosos com o projeto Dom
Távora. Já fui para a Bahia visitar
iniciativas que estão dando certo
há anos. Vi que têm realidades
bem mais difíceis que a nossa, em
relação ao clima, ao terreno e a
seca também, mas que as coisas
lá acontecem de verdade”,
comenta Ana Maria.

Esperança por uma vida
melhor

José Rodrigues de Araújo

e Paulo César Souza Araújo são
pai e filho. Ambos atuam na
criação de cabras e produção de
leite. Eles veem no projeto Dom
Távora a oportunidade de
crescimento e melhoria nas
condições de vida.

“Desde quando
começamos a trabalhar com a
cabra, apesar do trabalho que dá,
já achei que houve uma melhora.
Viver só de saco de feijão e milho
é difícil, principalmente
atualmente. E com a criação de
cabras nós vendemos leite,
cabritos e sempre entra um
dinheirinho. Se com o Dom
Távora sair um negócio no qual
a gente tenha lucro, vamos tentar
melhorar as coisas, tanto na área
de genética, quanto de manejo”,
disse José.

Maria Alves também
vislumbra a oportunidade de uma
vida melhor. Ela quer ter uma
renda fixa e, mais do que isso,
poder proporcionar que seus
filhos possam estudar em uma
universidade de ensino superior
e voltar para Poço Verde
graduados e com conhecimento

para auxiliá-la no manejo das
cabras.

“Na minha casa não tem
ninguém assalariado ou
aposentado. Sobrevivo das
cabras. Esse projeto vai ser bom
para me reanimar, pois vai entrar
mais dinheiro em casa e vou
ampliar o número de cabeças.
Planejo pouca coisa para o futuro.
Só que meus filhos estudem,
façam uma faculdade”, projeta
Maria.

Manoel Rodrigues de
Oliveira também quer ter a chance
de passar o negócio de criação
de cabras para seus filhos. Ele
iniciou com a produção em 1999,
na esperança de te condições
dignas de sobreviver.

“Se esse projeto vier vai ser
bom demais. As condições dentro
de casa vão melhorar muito. Se
der certo, vou criar mais animais,
comprar mais terra e ir levando.
Quero passar o negócio para eles.
De geração para geração, se Deus
quiser. Vou ficar muito orgulhoso.
Vai ser bom demais amanhecer o
dia e ver meus filhos juntos
comigo”, comenta Manoel.

Eduardo Barreto é o coordenador do projeto Dom Távora em Sergipe

Câmara vota em junho PEC da redução da maior idade penal
A PEC de autoria do

deputado Benedito
Domingos (PP/DF) altera a
redação do artigo 228 da
Constituição Federal”
(imputabilidade penal do
maior de dezesseis anos).
Neste ano, a proposta teve
admissibilidade aprovada
pela Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ),
e em seguida o presidente da
Câmara, Eduardo Cunha,
criou a comissão especial
para debater o mérito da
proposta e o deputado André
Moura foi eleito com 26 votos
dos 27 dos integrantes da
comissão.

PT, Psol, PPS, PSB e
PCdoB votaram contra a
proposta. Por outro lado, fo-
ram favoráveis à aprovação
da admissibilidade PSDB,
PSD, PR, DEM, PRB, PTC,
PV, PTN, PMN, PRP,
PSDC, PRTB. Outros
partidos liberaram suas
bancadas porque havia
parlamentares contra e a fa-
vor foram os seguintes:
PMDB, PP, PTB, PSC, SD,
Pros, PHS, PDT, e PEN.

A proposta ainda
precisará do voto favorável
de pelo menos 308 (3/5)
deputados em dois turnos no
plenário. Caso seja aprovada
na Câmara, a PEC seguirá
para o Senado, onde será
analisada pela Comissão de
Constituição e Justiça e
depois pelo Plenário, onde
precisa ser votada novamente
em dois turnos. Caso o
Senado aprove o texto como
o recebeu da Câmara, a
emenda é promulgada pelas
Mesas da Câmara e do
Senado. Se o texto for
alterado, volta para a
Câmara, para ser votado

novamente.
A Agência Câmara

apresentou um levantamento
com os titulares da Comissão
que aponta que 77,8% dos
deputados são favoráveis à
redução da maioridade pe-
nal. Desses, 52% defendem
que a redução seja apenas
para crimes hediondos e 63%
defende que a
responsabilização penal
passe para 16 anos.

André Moura (SE)
anunciou que o relatório na
comissão especial que debate
a redução da maioridade pe-
nal será entregue em no
máximo 20 sessões, ao invés
de 40, prazo máximo para a
entrega. Segundo o deputado,
o objetivo da comissão, é dar
celeridade à proposta, que já
está na Casa há mais de 20
anos. “Essa é uma matéria
que já está na Câmara desde
1993, todo mundo já sabe do
que se trata. Não estamos
dizendo que o relatório será
votado na 20º sessão, mas
começará a ser discutido nela.
Portanto, as audiências,
seminários e diligências
deverão acontecer dentro
desse prazo”, informou
Moura.

Durante uma das
sessões da comissão especial
foram aprovados 15
requerimentos que solicitam
audiências públicas com
especialistas e o requerimento
de extra pauta do líder do
PSC, André Moura, que
convida os jornalistas
Marcelo Resende (Record),
José Luiz Datena
(Bandeirantes), Raquel
Sheherazade (SBT) e Caco
Barcelos (Rede Globo) para
debaterem o tema na
Câmara.

Moura defende a
aprovação da proposta. “A
sociedade não pode continuar
refém de criminosos que,
protegidos pela idade,
cometem atos bárbaros,
cientes das sanções brandas
impostas pelo Estatuto da
Criança e do Adolescente
(ECA). A inquestionável
realidade nacional é que
criminosos que ainda não
completaram 18 anos de
idade, mas têm pleno
discernimento para entender
a gravidade dos atos que
cometem, permaneçam uma
ameaça à integridade dos
cidadãos de bem”.

Para a deputada Maria
do Rosário (PT-RS), alguns
parlamentares defendem
“uma solução falsa e
panfletária” com a redução da
maioridade penal. “Eles
dizem que a violência
diminuirá porque os
adolescentes serão
encarceradas.” De acordo
com a deputada, só 13% dos
20 mil jovens entre 12 e 18
anos em centros de
ressocialização cometeram
crimes contra a vida, como
homicídio e latrocínio.

O advogado Wálter
Santana defende a
aprovação da PEC. “A
redução da maioridade penal
no Brasil, tornou-se uma
questão que merece atenção
especial e que deve ser
aprovado por uma série de
fatores: Primeiro, é inerente
que os maiores de 16 anos e
menores de dezoito anos,
possuem plena capacidade
de discernimento acerca dos
crimes brutais que cometem,
tendo inclusive direito ao
voto. Segundo, a legislação
vigente que trata da situação

dos menores, no caso, o ECA
não pune adequadamente os
adolescentes, havendo um
fluxo constante destes nas
delegacias e a sensação
constante de impunidade no
trato dos menores infratores.
Ademais, é mister salientar
que, esse é um problema de
relevante gravidade e não
deve ser pautado através de
antagonismos político-
partidários”, alega.

O estudante de
jornalismo, Leonan Leite
Leal, diz que a PEC é um
retrocesso para a sociedade
brasileira além de confrontar
os direitos adquiridos no
ECA (Estatuto da Criança e
do Adolescente).
“Infelizmente, diante da crise
política atual no país, os
oportunistas e conservadores
da política trazem de volta o
debate da redução,
apontando como uma das
soluções para a violência e,
principalmente, uma possível
solução para a impunidade, o
que não é verdade. Diversos
países, que já aprovaram a
redução, não atingiram o

objetivo em diminuir os
índices de violência, ao
contrário, os números
mostram um resultado
constante ou um leve
crescimento no índice de
criminalidade. O Brasil é o
terceiro país que mais prende,
prova clara de que prender
não resolve, ao contrário, só
encobre. Já que é mais fácil
cuidar da causa não do efeito.
Temos 03 milhões de jovens
analfabetos, como também
há uma carência de políticas
públicas para a juventude. Há
uma falsa ideia de que nossos
menores são impunes,
diferente disso, temos leis
suficientes para o menor
infrator, o que falta é uma
estrutura digna e que
corresponda às demandas”,
argumenta.

O advogado Dilson
Cruz também é a favor da
aprovação do mérito. “A
atual situação por que passa
a nossa sociedade, torna-se
necessária uma atitude por
parte do poder legislativo o
mais rápido possível.

Cidadãos de bem estão
assistindo a vida de seus
familiares, sendo ceifadas de
forma cruel, por verdadeiros
gigantes no porte físico, mas
que se consideram livres de
qualquer punição por se
considerarem menor de
idade, aonde atitudes
violentas são praticadas em
sua maioria com o intuito de
conseguir dinheiro, ou
objetos de terceiros para tro-
car por drogas”.

De 54 países
pesquisados pelo Unicef, o
Fundo das Nações Unidas
para a Infância, 78% fixam
em 18 anos ou mais a idade
mínima para que um jovem
seja considerado responsável
criminalmente. “A aprovação
de tal medida significa um
sério prejuízo aos avanços
democráticos alcançados
pelo Brasil, e coloca em risco
o desenvolvimento integral de
milhões de crianças e
adolescentes”, disse em
comunicado à imprensa o
oficial de programas do
Unicef, Mário Volpi.
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J. Nascimento: talento sergipano à serviço do rádio

A Rádio Cultura foi fundada em 21 de novembro de 1959 por Dom
José Vicente Távora, na época, Bispo de Aracaju objetivava colaborar no
projeto de Educação Popular do Movimento de Educação de base, levando
educação aos camponeses. A Rádio Cultura é uma emissora católica. Ela
também forma excelentes profissionais na área de radiofonia de puro talento
desenvolvendo um trabalho digno de tradição da rádio. Entre esses
profissionais está J.Nascimento, radialista que vem se destacando na
emissora. Ele vai contar um pouco da sua história aos leitores da Gazeta
Hoje.

GAZETA HOJE -
Quando começou a sua vida
na rádio?

J. Nascimento -
Desde garotinho, entrava às
11 da manhã e saia às 11 da
noite. Vivo dentro dessa
maravilha chamada rádio.
Me vem a lembrança da
década de 80, meu pai tinha
um rádio antigo com
diversas fixas com ondas
curtas e eu ouvia a rádio
Mundial e Globo AM.
Ouvindo vários programas
me apaixonei, então estou no
rádio desde menino, mas
trabalhando como
profissional e aprendendo
todos os dias com outros
profissionais desde 2007.

GH – O que motivou
você a escolher o rádio?

J.Nascimento - Não
eram só as rádios do Rio e
São Paulo que se
destacavam na radiodifusão,
em Sergipe, o rádio teve e
tem bons comunicadores.
Lembro-me como se fosse
hoje, vi a primeira

transmissão de rádio, não me
lembro o ano, mas na década
de 80, uma partida de futebol
entre as equipes do América
de Ilha das Flores e Sporte
Clube Penedense, e a Rádio
São Francisco Am transmitiu
o jogo, então no estádio não
existia cabine de rádio, todo
equipamento foi instalado em
cima de uma mesa daquelas
que até hoje usam em bar.
Fiquei fascinado com aquela
maravilha de transmissão e o
locutor ali pertinho de mim,
falando ao mesmo tempo e
em questão de segundos a
voz saindo reproduzida no
rádio, foi fantástico a magia
da transmissão.

GH - Você tem algum
profissional que se espelha?

J. Nascimento - Tenho
observado que uma das
características fundamentais
do radialista é a sua dosagem
constante de ternura pela
profissão e desde o início da
minha paixão pelo rádio até
minha formação profissional
que observo essa
característica em todos os
radialistas e aprendo um

pouco com cada um deles.
GH - O que representa

o rádio na sua vida?
J. Nascimento -

Começou com um sonho,
tornou-se uma paixão que
virou uma realidade constante
em minha vida que é quase
tudo para mim: meu emprego.

GH - Como você vê os
profissionais do rádio hoje?

J. Nascimento -
Dependendo da empresa
onde trabalha, antigamente o
rádio era comprometido com
a cultura, hoje como poucas
emissoras fazem isso, o rádio
lamentavelmente virou um
palanque eleitoral onde alguns
colegas são manipulados
pelos donos de empresas de
comunicação.

GH - Se você não
fosse locutor qual seria a sua
profissão?

J. Nascimento - Nós
nunca podemos prevê nada
na nossa vida, porque existe
uma força superior que
comanda o universo, mas a
minha segunda paixão é
engenharia eletrônica.

GH - Você é uma
revelação do rádio, segundo

seus próprios colegas. Como
você se sente sabendo disso?

J. Nascimento - Uma
carreira no rádio é construída
como qualquer outra
profissão, onde o espírito
deve estar preparado para
enfrentar as dificuldades da
competividade de nosso
meio; deve existir a força de
vontade, perseverança,
criatividade, iniciativa e,
principalmente um pouco de
humildade e sorte. Eu tenho
sorte e todo sortudo é feliz.

GH - Atualmente você
trabalha como repórter
esportivo. Você é
polivalente?

J. Nascimento -
Conhecimento é um prazer,
como também aprender, e
sempre falo todas as vezes
que chego à emissora para
exercer minha profissão. Tem
algo de misterioso nos
aparelhos eletrônicos que
vicia, cria hábitos, dá
emprego e traz enorme
vaidade, projeta nomes,
descobre talentos e elege
representantes do povo, e
entre outras coisas sou
limitado, faço, mas não me

considero polivalente.
GH – Surgiram

comentários de que as
emissoras AM em 2020
seriam extintas. O que você
acha disso?

J. Nascimento - A
rádio difusão brasileira
experimentou nos últimos
anos um desenvolvimento
considerável. Foram
inauguradas centenas de
emissoras FMs que não têm
penetração do rádio AM. Na
questão de acabar, isso já é
uma realidade e tem interesses
por trás. Alguém quer isso,
fico triste vendo o rádio AM
acabar.

GH - O que você acha
que deveria mudar no rádio
sergipano?

J. Nascimento - Se
existisse um veículo no

qual se encaixasse a
filosofia globalizada. Este é o
nosso rádio. Das rádios
difusoras, espera-se o arrojo,
investimento e seriedade
como meta. Dos profissionais
exige-se conhecimento,
cultura e domínio de veículos,
ousadia e profissionalismo,
nada diferente do que já

consagrou dezenas de
gerações de radialistas no
Brasil, se lhe derem talento,
seriedade e criatividade, o
rádio retribuiria com
audiência. Essa é a meta.

Para finalizar jogo
rápido

Um Sonho...um mundo
de justiça e igualdade social
para todos

Time que torce... tenho
três: América de Ilha das
Flores, Itabaiana e Flamengo

O que lhe deixa
feliz...Meu trabalho

O que lhe deixa
triste...Violência e impunidade

O que você faria para
mudar a situação do nosso
país?

Um país não precisa de
muitas riquezas naturais para
se tornar rico. Um exemplo é
o Japão com bombas e tsu-
namis que deixam marcas
profundas naquele país,
então, percebe-se que
riqueza é provento da cabeça
de cada um. No Brasil o
primeiro passo seria usar o
dinheiro público com
transparência e honestidade,
acabar com a impunidade.

barrosorubens@yahoo.com.br
Rubens Barroso

J.Nascimento, locutor da rádio Cultura e operador
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