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Governo investe na construção da Rota do Agreste
Em uma região onde a

comercialização de produtos
agrícolas é a principal fonte de
renda da maioria da população,
uma nova rota de escoamento
da produção vinha sendo
almejada há muito tempo. É
com essa perspectiva de
desenvolvimento que
moradores dos municípios de
Itabaiana, Areia Branca, São
Cristóvão e Itaporanga
D’Ajuda e redondezas
aguardam a concretização da
rodovia SE-255, que está
sendo implantada pelo
Governo do Estado, no
Agreste Sergipano.

Com 52 km de extensão
a nova rodovia, interligará a
BR-235, na altura do povoado
Rio das Pedras, em Itabaiana,
à BR-101, no povoado
Aningas, em Itaporanga
D’Ajuda, passando também
pelos municípios de Areia
Branca e São Cristóvão. Fruto
de um investimento superior a
R$ 63 milhões, sendo mais de
R$ 58 milhões de recursos
oriundos do Proinveste e
aproximadamente R$ 5
milhões referentes às
indenizações pagas pelo
Estado pelas desapropriações,
a obra além de valorizar a
localidade e melhorar a
condição de vida da população,
é estratégica por encurtar a

Com 52 km de extensão a nova rodovia, interligará a BR-235, na altura do
povoado Rio das Pedras, em Itabaiana, à BR-101, no povoado Aningas, em
Itaporanga D’Ajuda / Fotos: Marcos Rodrigues/ASN

distância entre os municípios
produtores sergipanos e o
mercado consumidor baiano,
para onde boa parte dos
produtos produzidos na região
são exportados.

Para o governador Jack-
son Barreto esta é uma das
mais importantes obras do
Proinveste. “Essa rodovia é
uma verdadeira revolução,
porque diminui distâncias e
facilita a vida do produtor para
que ele possa levar sua
produção a outros mercados.

Ela representa um avanço
para a construção de um fu-
turo melhor para o povo da
região, principalmente os
pequenos agricultores”.

A comerciante e
produtora Maria do Carmo de
Jesus não vê a hora de a obra
ser finalizada e enumera os
benefícios trazidos pela nova
estrada. “Vai melhorar a
situação de todo mundo aqui.
Hoje meu comércio e minha
casa vivem na poeira, porque

o tráfego de caçambas aqui é
alto e fica tudo empoeirado.
Com a pista vai melhorar
100%, com certeza, não
vamos ter toda essa poeira e
lama quando chove. Por aqui
passam também muitos carros
e motos, então toda essa gente
vai ser beneficiada. Sem falar,
que vai melhorar minhas
vendas, o movimento vai ser
maior, vai ser tudo de bom e
ainda vai valorizar a minha
casa”.(Página03)

Artista plástico
denuncia

irregularidades

O artista  plástico Robson D’Fran,
renomado profissional de Estância, proprietário
da Escola de Samba Império do Samba e
responsável por memoráveis ornamentações
que embelezaram os  festejos juninos do
município, utilizou da sua página nas redes
sociais  para fazer uma denúncia sobre uma
possível irregularidade na ornamentação dos
festejos deste ano.

Bravos disputa taça
Velho Chico Bowl

no João Hora

 Arame farpado

(Página 04)

Notícias da política sergipana e fatos
marcantes do nosso dia-dia
com o jornalista Claúdio “Botafogo”
Messias. (Página 02)

Sindicato dos Radialistas de Sergipe
faz exposição da História no Cultart

Na noite de terça-feira, dia 09, o  Sindicato dos Radialistas
de Sergipe (STERTS), se fez presente na “1ª Exposição 13 Noites
com Antônio”, promovida pela Universidade Federal de Sergipe,
através do Centro de Cultura e Arte ( Cultart/SE).

O evento que teve inicia dia 1º de Junho e se estenderá até o
dia 13 deste mês, tem apresentado a cada noite, um altar rico em
cultura, arte e história. Dentro deste contexto, o STERTS
apresentou um altar com equipamentos antigos de Rádio e TV,
cedidos pelo Museu da Imagem e do Som da Fundação Aperipê
de Sergipe. (Página 04)
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MANDIOCA

O deputado estadual Valmir
Monteiro, PSC, pede ao
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, que determine ao
secretário estadual de Educação,
Jorge Carvalho Nascimento,
utilizar na merenda escolar
produtos que são oriundos e
derivados da mandioca,
objetivando aumentar a renda
dos pequenos produtores, que
estão inseridos no Programa de
Agricultura Familiar. É bom
informar que a composição média
da raiz da mandioca é 65% água;
25%  amido; 3% proteína; 2% de
celulose; e 5% de outros
componentes.

INDÚSTRIAS
Empreendedores e

profissionais de diversas áreas
querem que o Governo de Sergipe
implante um pólo industrial em
Lagarto. O município é essencial
para o incremento das atividades
econômicas da região centro-sul
e este empreendimento
possibilitará a criação de milhares
de empregos diretos e indiretos

ACESSO
Está uma bagaceira o

acesso que liga o campus São
Cristóvão do Instituto Federal de
Sergipe, conhecido como Escola
Agrotécnica de São Cristóvão, a
BR-101, por isso que alunos e
pequenos produtores que
necessitam da via, para chegar ao
colégio e os agricultores
escoarem a produção, pedem ao
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, que determine ao
diretor do Departamento de
Estradas e Rodagens de Sergipe,
Antônio Vasconcelos, obra de
recuperação da estrada. Tudo em
nome do progresso e do bem-
estar das comunidades estudantil
e docentes e dos sacrificados
agricultores.

POÇO REDONDO

A Associação Comunitária
dos Produtores Rurais do
Assentamento Lagoa das Areias
e Adjacências no município de
Poço Redondo recebeu o seu
reconhecimento como de
utilidade pública, por meio de
projeto de lei apresentado pela
deputada estadual Ana Lúcia
Menezes, PT, na Assembleia
Legislativa.

PROPRIÁ
O deputado estadual

Garibalde Mendonça, PMDB,
encaminhou pedido ao
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB , solicitando que de-
termine ao secretário de Estado
da Educação, Jorge Carvalho do
Nascimento, a recuperação da
Escola Estadual Professor
Cezário Siqueira, em Propriá. Será
difícil, porque o secretário já disse
que a Educação em Sergipe é um
inferno, portanto, quem quiser
que queime na fogueira do
homem rabudo.

ESTRADA

Produtores rurais e
moradores de povoados de Feira
Nova, Porto da Folha e Gararu
reivindicam do DER
(Departamento Estadual de
Rodagens), por meio do
engenheiro civil e deputado
estadual Garibalde Mendonça,
PMDB, o asfaltamento da antiga
estrada que liga Feira Nova a
Porto da Folha, passando pelo
povoado São Matheus e o
Gararu. Agora vamos saber se o
Estado atenderá a esta justa
demanda.

FEIRA NOVA

Professores, estudantes e
pais pedem ao Governo de
Sergipe, por meio da Secretaria de
Estado da Educação, a
recuperação do Colégio Estadual
Maria Montessori, que fica no
município de Feira Nova. Como
Jorge Carvalho, secretário de
Educação, diz que a rede estadual
de ensino é um inferno, satanás
já reprovou o cidadão, uma vez
que nem o diabo quer frequentar
a Montessori. É um quadro infer-
nal e os mestres e alunos têm que
arder no caldeirão do Jorgão.

GARARU
Visando impulsionar as

atividades comerciais região,
fortalecendo a cadeia bovina e
leiteira, produção agrícola e
outros segmentos, assim como
criar um novo corredor de

circulação interna no alto sertão,
agilizando o escoamento da
produção da agricultura, pecuária
e demais atividades econômicas
das cidades, está sendo
reivindicada junto ao Governo do
Estado a construção de uma
ponte de concreto na via que liga
os municípios de Gararu a Porto
da Folha, situada na Estrada do
Junco.

VACINA
O deputado estadual

Vanderbal Marinho (PTC)
destaca a importância da
campanha de vacinação contra a
gripe. “A vacina é o meio mais
eficaz e seguro que evita
complicações decorrentes da
gripe, como internamentos e
óbitos”, ressaltou. O parlamentar
detalhou que a vacinação é
voltada para grupos vulneráveis,
como crianças, grávidas, idosos,
diabéticos, além de profissionais
da saúde, agentes prisionais,
dentre outros e a meta é imunizar
no mínimo 80% dos grupos
vulneráveis.

ASSUSTADO
O médico e deputado

estadual Vanderbal Marinho
disse que ficou assustado,
quando foi noticiado no Jornal
Nacional, que menos da metade
do grupo compareceu para a
vacinação. E o pior: as gestantes,
um grupo vulnerável com
imunidade debilitada, não estão
comparecendo nos postos de
vacinação. De acordo com
Marinho, ainda existem alguns
mitos e desinformações que
contribuem para que pessoas não
se vacinem. “Isso não se justifica.
As pessoas confundem resfriado
com gripe. Temos estatísticas
confiáveis que casos de
complicação diminuíram
significativamente com a
vacinação. É um vírus altamente
contagioso que sofre mutação e
a gripe pode ser letal. A
vacinação é a maior arma contra
a disseminação da doença. É
necessário que a meta seja
atingida para que todos sejam
imunizados, finalizou Vanderbal
Marinho.

MUNICÍPIOS
O ministro das Cidades,

Gilberto Kassab, defendeu na
Câmara dos Deputados a
aprovação de um novo pacto
federativo como meio de fazer
com que os municípios enfrentem
suas dificuldades financeiras e
possam cumprir metas
relacionadas às áreas de
saneamento, habitação e
desenvolvimento urbano.
Kassab participou de audiência
pública da Comissão de
Integração Nacional,
Desenvolvimento Regional e da
Amazônia. Ele admitiu que, diante
das atuais dificuldades, muitas
prefeituras têm recorrida à ajuda
federal. “É preciso um pacto
federativo, não só com elevação
de carga tributária, mas com
modelos de parcerias com o capi-
tal privado, formas de integração
que eliminem a duplicidade de
gastos e otimizem os

investimentos”, argumentou.

ENERGIA

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou a suspensão
de parte da Resolução Normativa
479/12, da Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel), que
repassa aos municípios a
elaboração de projeto e a
implantação, expansão, operação
e manutenção das instalações de
iluminação pública. A suspensão
está prevista no Projeto de
Decreto Legislativo (PDC) 1428/
13, do deputado Nelson
Marquezelli (PTB-SP). A matéria,
aprovada na forma de uma
emenda do deputado André
Moura (PSC-SE), será votada
ainda pelo Senado.

RESTAURAÇÃO
É bom que o Ministério

Público Federal fique de olho na
grana  enviada pelo Governo Fed-
eral para restaurações do
Convento São Francisco e do
Museu de Arte Sacra de São
Cristóvão. Afinal, são quase três
milhões de reais destinados para
as empreitadas. Como sabemos
que é comum dinheiro público se
perder no caminho da origem ao
destino, todo cuidado é pouco.
Afinal, são exatos R$
2.994.960,02.

ADUTORA
 Empresários reivindicam

do Governo do Estado que
autorize a Secretaria de
Infraestrutura e de
Desenvolvimento Urbano para
executar, através da Companhia
de Saneamento de Sergipe
(Deso), a construção de uma
Adutora, para abastecer o
Distrito Industrial de Propriá.
Com isso, eles acreditam que vão
atrair mais empreendimentos, o
que significa empregos para a
população ribeirinha. O Polo In-
dustrial de Propriá é o segundo
maior de Sergipe em área e
necessita urgente de obras
estruturantes, para atrair novas
indústrias. Se o Governo de
Sergipe investir naquela região,
vai melhorar a renda de milhares
de pessoas e fazer com que a
cidade recupere sua posição de
destaque na economia estadual,
que foi perdida com a construção
da ponte que a liga a Colégio, em
Alagoas. Antes da ponte, o
comércio era pujante e depois da
construção, muitos comerciantes
faliram ou mudaram de ramo.

MOSQUITO
Preocupado com a saúde

da população sergipana, o
engenheiro civil e deputado
estadual Luiz Garibalde Rabelo de
Mendonça, PMDB, apresentou
projeto de lei que obriga os
proprietários de imóveis,
considerados de riscos, com ou
sem edificações, a manter os
mesmos em condições
adequadas, com a finalidade de
evitar a proliferação do mosquito
transmissor da dengue e
chikungunya. A ideia é excelente,
resta saber se o poder público
terá condições de fiscalizar e punir
os que trabalham contra a
população. E também punir os
fiscais que aceitarem o jeitinho
brasileiro, ou seja, tenham sido
picados pelo mosquito da

corrupção. É ai que mora o perigo
e parece que virou uma pandemia.
Começou como endemia, virou
epidemia e agora, ninguém
segura, porque é pandêmico.

QUER VOLTAR
Um ex-prefeito garante que

retornará ao cargo de sua cidade
dentro de mais alguns dias,
porque o atual vai cair fora, por
meio da Justiça. O dito cujo foi
denunciado por abuso de poder
e outras “coisitas” mais. O ex- já
tirou até as medidas do terno, que
usará na posse. Garante que não
está preocupado com o menos de
meio mandato, porque o
importante é trabalhar por seu
povo. Que bom.

SUGESTIVOS
As eleições têm realmente

alguns nomes sugestivos e
emblemáticos a exemplo do
suplente de vereador Junior de
Rapoza, com “z”. Este só deve
comer galinha de raça, para ser
diferente. Mas lá no seu município
teve também os eleitores Mané
do Povo, Fabinho de Zé de Darci,
Dedé Pedral, Nego de Esmerina,
Zé Raimundo de Mané Vaqueiro
e Marcelo de Nadinho e os
suplentes Gelhinho ,Moce,
Tonho de Lica, Doca da Laginha.
Perceberam que no interior tem
sempre alguém de outros. É Zé
de Tonho da Fobica, Mané de
João Pesão e por ai vai. No caso
do Rapoza, ele precisa comer
peru, porque as galinhas não
deram resultados e ficou na
suplência. Desta vez, ele não
cantou de galo no terreiro. Só
papou 162 ovos, ou melhor,
votos. Até que rima, mas não fo-
ram suficientes, para que ele
subisse na tribuna da Câmara de
Itabi e cantasse de capão.

GRANA CURTA
O secretário de Estado da

Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano,
engenheiro civil Valmor Barbosa
Bezerra, informa ao presidente da
Assembleia Legislativa,
deputado Luciano Bispo, PMDB,
que a Secretaria não possui
recursos orçamentários e
financeiros para execução dos
serviços de drenagem das águas
pluviais, controle de vetores, a
reforma e a continuidade do ca-
nal de esgoto sanitário, com
proteção lateral e pontes para
travessias de pedestres, no
conjunto Jardim, em Nossa
Senhora do Socorro. Sugere que
a reivindicação seja submetida ao
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, porque a Seinfra só
tem condições de executar as
obras e os serviços que são
determinados pelo Governo.

CAPELA
A Secretaria de Estado da

Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano
(Seinfra)  possui recursos da
ordem de R$ 1.704.000,00) um
milhão e setecentos e quatro mil
reais) para a obra de execução de
infraestrutura  e edificação de ter-
minal rodoviário em Capela.
Todavia, só poderá fazer se o
governador Jackson Barreto de
Lima, PMDB, autorizar. Portanto,
cá pedimos que doutor Jackson
tenha pena dos capelenses e
manda fazer a obra, porque a
inflação do jeito que vai, se
demorar, não terá grana nem para
colocar alguns tijolos, quanto
mais a obra completa.

JAPARATUBA
O engenheiro civil e

deputado estadual Garibalde
Mendonça, PMDB, reivindica ao
Departamento de Estradas e
Rodagens, (D.E.R), através do
seu presidente Antônio

Vasconcelos, que viabilize o
asfaltamento da estrada que liga
o povoado Badajós, em
Japaratuba, ao trecho que liga a
BR-101, no trecho do povoado
Cruz da Donzela.

ESTÂNCIA
Para evitar acidentes, uma

vez que o povoado é bastante
frequentado, por ser um
balneário, a população pede ao
Governo do Estado que execute
obras de recapeamento asfáltico
e faça a sinalização da estrada
que liga a BR-101 à Praia do Abaís,
em Estância. Depois quando
ocorrerem acidentes e neles
estejam envolvidas autoridades
não digam que não foram
avisados. Enquanto morre pobre,
não tem problema, porque é
menos um enchendo o saco e
reivindicando seus direitos.

COMIDA NA MESA

A Prefeitura de Barra dos
Coqueiros realiza mais uma
edição do Programa Comida na
Mesa. Através da Secretaria Mu-
nicipal de Assistência Social
milhares de pessoas têm acesso
às cestas básicas do programa de
segurança alimentar do
município. As entregas
aconteceram  para os previamente
cadastrados da sede do
município na Quadra Capitão
“Juca” e na Atalaia Nova, na
Associação dos Pescadores da
Atalainha; e nos Povoados
Capuã, Olhos Dágua, Jatobã,
Touro, Canal de São Sebastião e
Pontal da Barra.

COISA DO DIABO
Disse-me um amigo que tem

coisas que nem satanás explica e
eu indaguei o que é isso e ele me
respondeu: Meu amigo o vice-
prefeito de Divina Pastora, Carlos
Augusto Cardoso Costa, o
Cabelinho, faz aniversário no
mesmo dia que o prefeito daquela
cidade o médico Sílvio Maurício
Mendonça Cardoso. É ou não é
uma coincidência dos infernos?
Fiquei calado. Em tempo: descobri
que os dois são taurinos, como o
escriba aqui. Só que nasceram em
14 de maio.

MERCADO

O prefeito de Ribeirópolis ,
João Francisco da Cunha (João
de Nega) inaugurou a Reforma e
Ampliação do Mercado Munici-
pal do Povoado Serra do
Machado, que levou o nome do
ex-vereador Marcolino Pereira de
Andrade. Na oportunidade, João
de Nega entregou a comunidade
quatro veículos 0 km; (01)
Motocicleta, (01) Caminhão
Mercedinha, (01) Ambulância e
(01) Pick Up Strada.

VALADARES FILHO
O deputado federal

Valadares Filho, PSB,  autor da
emenda que garantiu recursos
para reforma e ampliação do
mercado na Serra do Machado,
parabenizou o prefeito João  de
Nega e os moradores de Serra do
Machado, que agora já poderão
usufruir desse novo espaço para
comercializar seus produtos.
Vanda Costa e Alealdo
Mendonça filhos do
homenageado deram um discurso
emocionante, agradeceram ao ex
– vereador Polaque (atual
secretário de Transportes) pela
indicação da homenagem. Os
filhos puderam falar um pouco da
vida de Marcolino como pai,
irmão, amigo e politico em nosso
município. O Deputado Estadual
Zezinho Guimarães, a ex–prefeita
Uita Barreto e Bosco Costa
(Genro do homenageado)
também parabenizaram o prefeito
João de Nega e a família do senhor
Marcolino. Jackson da Clinica
também fez o uso da palavra para
parabenizar o prefeito pelos
investimentos no povoado.

Creuza Art1s
Artesanato em geral

Mercado Antonio Franco Box 98 – Aracaju/SE /Brasil
Tels: (79) 3222=9392 – 8813 – 1528
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Artista plástico denuncia possíveis irregularidades
na ornamentação junina de Estância

O artista  plástico
Robson D’Fran, renomado
profissional de Estância,
proprietário da Escola de
Sampa Império do Samba e
responsável por memoráveis
ornamentações que
embelezaram os  festejos
juninos do município, utilizou
da sua página nas redes
sociais  para fazer uma
denúncia sobre uma possível
irregularidade na
ornamentação dos  festejos
deste ano.

Segundo Robson, que
conversou com a nossa
equipe por telefone, uma
pessoa ligada aos órgãos de

controladoria do município
informou a ele que no
processo de decoração
firmado entre a prefeitura e a
empresa que nos últimos anos
tem feito a decoração, sem
licitação, consta que entre os
enfeites estariam balões
confeccionados em fibras de
vidro, no entanto, o que se viu
durante a salva e ainda pode
ser visto nas ruas da cidade
são balões feitos em TNT,
material infinitamente mais
barato que o contratado, indo
de encontro ao que preconiza
a Lei 8.666/93 (Lei das
Licitações).

Outra denúncia feita pelo artista estanciano foi em relação ao uso do material alugado pela prefeitura em um
evento de uma universidade particular

Proinveste

Mais de R$ 63mi estão sendo investidos na construção da Rota do Agreste
Em uma região onde a

comercialização de produtos
agrícolas é a principal fonte de
renda da maioria da população,
uma nova rota de escoamento
da produção vinha sendo
almejada há muito tempo. É
com essa perspectiva de
desenvolvimento que
moradores dos municípios de
Itabaiana, Areia Branca, São
Cristóvão e Itaporanga
D’Ajuda e redondezas
aguardam a concretização da
rodovia SE-255, que está
sendo implantada pelo
Governo do Estado, no
Agreste Sergipano.

Com 52 km de extensão
a nova rodovia, interligará a
BR-235, na altura do povoado
Rio das Pedras, em Itabaiana,
à BR-101, no povoado
Aningas, em Itaporanga
D’Ajuda, passando também
pelos municípios de Areia
Branca e São Cristóvão. Fruto
de um investimento superior a
R$ 63 milhões, sendo mais de
R$ 58 milhões de recursos
oriundos do Proinveste e
aproximadamente R$ 5
milhões referentes às
indenizações pagas pelo
Estado pelas desapropriações,
a obra além de valorizar a
localidade e melhorar a
condição de vida da população,
é estratégica por encurtar a
distância entre os municípios
produtores sergipanos e o
mercado consumidor baiano,
para onde boa parte dos
produtos produzidos na região
são exportados.

Para o governador Jack-
son Barreto esta é uma das
mais importantes obras do
Proinveste. “Essa rodovia é
uma verdadeira revolução,
porque diminui distâncias e
facilita a vida do produtor para
que ele possa levar sua
produção a outros mercados.
Ela representa um avanço
para a construção de um fu-
turo melhor para o povo da
região, principalmente os
pequenos agricultores”.

A comerciante e
produtora Maria do Carmo de
Jesus não vê a hora de a obra
ser finalizada e enumera os
benefícios trazidos pela nova
estrada. “Vai melhorar a
situação de todo mundo aqui.
Hoje meu comércio e minha
casa vivem na poeira, porque
o tráfego de caçambas aqui é
alto e fica tudo empoeirado.
Com a pista vai melhorar
100%, com certeza, não
vamos ter toda essa poeira e
lama quando chove. Por aqui
passam também muitos carros
e motos, então toda essa gente
vai ser beneficiada. Sem falar,
que vai melhorar minhas
vendas, o movimento vai ser
maior, vai ser tudo de bom e
ainda vai valorizar a minha
casa”.

Para ela, cuja família
vive também da renda que
obtém com os produtos
cultivados na sua propriedade,
a nova rota de
desenvolvimento que vem
sendo construída pelo Governo
do Estado vai ampliar as

possibilidades de
comercialização. “A gente
planta coentro, alface,
cebolinha e batata-doce e
vendemos principalmente para
municípios da Bahia. Agora vai
ficar muito melhor para
levarmos nossos produtos para
esses locais, porque a
distância vai ser menor e a
estrada bem melhor”, disse a
produtora que reside no
Povoado Lagoa do Forno, em
Itabaiana.

Andamento

Os serviços foram
iniciados com a assinatura da
ordem de serviço pelo
governador Jackson Barreto,
no dia 20 de junho de 2014.
De acordo com o engenheiro
do Departamento Estadual de
Infraestrutura (DER/SE),
ligado à Secretaria de Estado
de Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano
(Seinfra), Geraldino Costa, já
foram realizados 12% do
serviço total e concluídos 20%
da terraplanagem, o que
equivale a10 km desta etapa
do serviço. Assim como, já
foram lançados 6 km da
camada de sub-base, uma das
três bases que compõe o
pavimento da estrada, e estão
sendo executados serviços de
drenagem na área, com
implantação de bueiros

celulares e tubulares.
No momento, cerca de

100 homens trabalham na
obra. O engenheiro do DER
informa que o serviço conta
com uma frota de 40
caminhões-caçamba, seis
motoniveladoras, quatro
escavadeiras hidráulicas, duas
retroescavadeiras, quatro rolos
compactadores corrugados e
três caminhões pipa.

Geraldino Costa explica
ainda, que o ritmo da obra
depende das condições do
tempo. “A obra estava em
ritmo normal há
aproximadamente 15 dias,
porém, por causa da
pluviometria no local ter sido
muito intensa foi necessário a
diminuição do ritmo. Por causa
dessas chuvas na região, foi
necessário a redução do
quadro, então, hoje, nos
estamos fazendo serviços de
drenagem e cercas. Todo
serviço de terraplanagem foi
paralisado, por não haver
condições climáticas de
execução do serviço. Para
executar o serviço de
terraplanagem a gente precisa
de sol. Se colocarmos as
máquinas e todo o efetivo para
trabalhar com o tempo
duvidoso, pode ser que
aconteça de perdermos tudo
o que foi feito, ou seja, um
serviço que passamos três ou

quatro dias para realizar, pode
ser todo perdido em um dia de
chuva”.

A estrada terá duas pon-
tes, nos quilômetros 21 e 35.
Segundo o secretário de
Infraestrutura, Valmor
Barbosa, a obra está prevista
para ser entregue em 2016,
pois houve a necessidade de
abrir novos caminhos e
realizar desapropriações de
áreas.  “É uma obra grande,
até por conta da extensão que
é 52 km, que facilitará o
escoamento da produção
agrícola regional e encurtará
a distância entre os territórios
Sul e Agreste Central
Sergipano”.

No Assentamento 8 de
Março, mais conhecido como
Assentamento Iraque, em
Itaporanga D’Ajuda, a
moradora Maria Valdelice
Góes, popularmente conhecida
como Vadé, conta o quanto a
rodovia vai melhorar a vida da
comunidade local e trazer
independência para os
produtores.  “Nós esperamos
muito por essa estrada. Para
comercializar nossos produtos
vai facilitar muito. A gente vive

do que planta, mandioca,
laranja, coco e dos beijus,
malcasados e saroios que
vendemos nas feiras de
Itaporanga e Aracaju. Mas
hoje, como o acesso é ruim a
gente vende para os
atravessadores, dependemos
deles, que é quem prospera
enquanto a gente trabalha e
ganha pouco. Com a estrada
a gente mesmo vai poder ir até
a cidade vender o que
produzimos aqui”.

Tamires Silva Santos
tem um pequeno comércio no
Povoado Mata de Ipanema,
também em Itaporanga, e vê
na nova via não somente uma
oportunidade de ampliar suas
vendas como a esperança
para a população local poder
se deslocar em busca de
trabalho na cidade. “Vai ajudar
muito as pessoas daqui a
chegarem à cidade, porque
muita gente aqui não trabalha
por causa da estrada, pois aqui
não tem emprego por perto.
Vai ser bom também por
causa do comércio, porque
aqui não tem praticamente
nada, precisamos buscar na
cidade. Aqui, trabalho com
material de construção e
alimentação animal e penso
que minhas vendas vão
crescer também. E vai
diminuir a poeira, a lama. Aqui
precisava muito dessa obra. A
gente esperou por uma obra
assim a vida inteira. Toda
comunidade está com muita
expectativa”.

Aos 28 anos, José
Leandro dos Santos, vive no
Povoado Aldeia, em São
Cristóvão, desde que nasceu
e vislumbra um futuro mais
digno com a chegada da
rodovia que liga Itabaiana a
Itaporanga D’Ajuda,
passando também por sua
comunidade. O agricultor que
tira sua renda da venda de
produtos hortifrutigranjeiros
comemora o investimento do
Estado na sua região.

“Vai ser muito bom, pois
vai facilitar o acesso até a
cidade, para gente que vive

da agricultura foi um bom
projeto. Hoje é complicado
comercializar nossos produtos,
por causa do transporte, a
gente tem que se deslocar
daqui até a BR para pegar um
veículo e é complicado, porque
a gente chega às 6h da manhã
para pegar a condução só ao
meio dia, porque os carros
passam cheios e assim é difícil
para gente. Acredito que
passando essa BR no nosso
povoado, vão colocar o veículo
fazendo o transporte nesse
trecho para facilitar a ida da
gente até a cidade para
vendermos nossas coisas nas
feiras livres da região. Coco,
banana, mamão, todo tipo de
fruta e hortaliças a gente
produz aqui “, afirma José
Leandro dos Santos.

Proinveste e rodovias
O Proinveste está

construindo novas vias de
desenvolvimento em Sergipe.
Com recursos na ordem de R$
447 milhões, o governo
destinou mais de R$ 167
milhões para a construção de
novas rodovias. Já foi
concluída a rodovia do Arroz,
ligando os povoados Santa
Cruz a São Miguel, em Propriá.
Assim como a Rota do
Agreste (Itabaiana –
Itaporanga), a rodovia
Japoatã-Propriá e o entorno de
Itabaianinha estão em
andamento. Em maio deste
ano, a gestão estadual iniciou
as obras da rodovia Pirambu-
Pacatuba, interligando, assim,
todo o litoral sergipano.

Também está em
andamento a revitalização do
sistema viário do Centro
Administrativo Governador
Augusto Franco, no Bairro
Capucho, em Aracaju. E já foi
entregue a população pelo
governador Jackson Barreto, a
pavimentação do Acesso ao
Povoado Calumbi, em Nossa
Senhora do Socorro.  Já a
urbanização da Av. Euclides
Figueiredo, também em
Aracaju, encontrara-se na fase
de projeto.

Com 52 km de extensão a nova rodovia, interligará a BR-235, na altura
do povoado Rio das Pedras, em Itabaiana, à BR-101, no povoado

Aningas, em Itaporanga D’Ajuda / Fotos: Marcos Rodrigues/ASN
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Bravos disputa taça Velho Chico Bowl
2015 no reencontro com a torcida

O time de futebol
Americano Sergipe Bravos
vai disputar Taça Velha Chico
Bowl 2015. Um jogo
amistoso que marcará o
reencontro com sua torcida
depois de três anos jogando
no interior do estado. O
encontro será no estádio João
Hora de Oliveira dia 14 de
junho às 14 h e o adversário
será o Maceió Marechais.
Um jogo de muita rivalidade,
valendo a disputa da taça
Velho Chico Bowl 2015.

 Os torcedores e fãs do
futebol americano terão uma
estrutura montada, com
conforto segurança e muita
interatividade, além de praça
de alimentação, sorteios de
brindes, DJ e muito mais.

História
A história do Sergipe

Bravos pioneiro no futebol
americano no estado, a cada
dia vem crescendo, graças ao
esforço da sua diretoria que
vem fazendo um trabalho
sério e de muita competência
através do presidente Danilo
de Campos. A história
começa na categoria full Pads
(equipamentos completos)
com uma derrota e uma
vitória. Agora o time volta
jogar no mesmo estádio com
o objetivo de conquistar mais
uma vitória diante da sua
torcida.

O time do Bravos já tem
vaga garantida para a
segunda fase da super liga
Nordeste  do Campeonato
Brasileiro de futebol
Americano.

A primeira e única vez
que a equipe jogou em

Aracaju no Estádio Lourival
Baptista foi em setembro de
2012, com a presença de
aproximadamente duas mil
pessoas. E resultado foi
positivo para o time da casa,
que venceu os baianos do
antigo All Saints, hoje, Vitória
Futebol Americano. Após
essa temporada, os jogos
ocorreram no interior do
Estado.

No jogo com Maceió
Marechais estará em disputa
à taça Velha Chico Bowl
2015. A disputa desse jogo
tem como objetivo nivelar a
equipe para o principal
momento da temporada e
serve também de preparação
para os novatos que ainda
estão no processo de
aprendizado.

Segundo a diretoria, a
equipe vem fazendo dois
treinos por semana para
alcançar evolução tática e
física. O futebol Americano a
cada dia aumento o número
de praticantes, é um esporte
democrático, podem
participar altos, baixos,
gordos e magros.

O Bravos estreia na su-
per liga dia 12 de julho con-
tra o Vitória Futebol
Americano, na cidade de
Lauro de Freitas na Bahia. Já
o primeiro jogo em casa será
contra o vice campeão
brasileiro o João Pessoa
Espectros, dia 23 de agosto
no estádio João Hora de
Oliveira.

Superliga

A Superliga é composta
por duas fases com 11 times.
Destes, os seis melhores

colocados têm vaga garantida
na segunda fase. As outras
quatro vagas serão
disputadas por oitos times
divididas em dois grupos de
quatro. Os dois melhores de
cada grupo avançam para a
segunda fase torneio.

A segunda fase será
divida por dois grupos de
cinco. O primeiro e o segundo
colocados de ambos os
grupos se enfrentam nas
semifinais. O Campeão vai
disputar o título nacional com
o campeão da regional Sul.

Equipe de Futebol Americano  Sergipe Bravos na expectativa e
alegria de reencontrar sua torcida.

Time treina duas vezes
por semana

Cartaz promocional do jogo amistoso

Sindicato dos Radialistas de Sergipe
faz exposição da História no Cultart

Na noite de terça-feira, dia
09, o  Sindicato dos Radialistas
de Sergipe (STERTS), se fez
presente na “1ª Exposição 13
Noites com Antônio”, promovida
pela Universidade Federal de
Sergipe, através do Centro de
Cultura e Arte ( Cultart/SE).

O evento que teve início dia
1º de Junho e se estenderá até o
dia 13 deste mês, tem apresentado
a cada noite, um altar rico em
cultura, arte e história. Dentro
deste contexto, o STERTS
apresentou um altar com
equipamentos antigos de Rádio
e TV, cedidos pelo Museu da
Imagem e do Som da Fundação
Aperipê de Sergipe.

A novena de terça-feira, dia
09, foi conduzida pelo idealizador

do evento Prof Dr. Otávio Luiz,
que em seguida, fez a perfor-
mance da professora do Colégio
de Aplicação, Isabela Santana.
Os 20 radialistas e demais
convidados puderam também
desfrutar das comidas típicas,
arroz doce e mugunzá, oferecidas
pelo Sindicato dos Radialistas de
Sergipe (STERTS)l.

Vale lembrar, que todos os
altares foram montados no dia 1°
e seguem a disposição dos
visitantes até o dia 13 de junho.

O idealizador do evento,
Professor Dr. Otávio Luiz, mostra
que a cada noite, é um momento
impar e que vale a pena
comparecer. E para aqueles que
não tiveram a oportunidade de
prestigiar a Performance “Entre o

Sagrado e o Profano No 1”
apresentada  por Isabella
Santana, poderá através da
leitura abaixo, conhecer alguns
detalhes da “performance”.

A performance
apresentada por Isabella Santana
na nona noite da “1ª Exposição
13 Noites com Antônio”, no
Cultart/SE, transita entre o
Sagrado e o Profano, em que a
artista revisita e atualiza a perfor-
mance de Márcia X, desenhando
com terços.

Para a criação do espaço
circular sagrado, foram utilizados
cinco rosários desenhados no
chão em formatos de pênis,
dentro do qual se desenrola a
ação sagrada e profana da per-
formance.

A mesma dança com olhos
vendados uma oração com micro
movimentos insinuando gestos
sexuais contidos, utilizando
“Prophecy” de Meredith Monk
como música de fundo, uma
espécie de profecia cantada e
gemida gutural.

 O desfecho da ação se dá
com a saudação religiosa
muçulmana dançada. Esta foi
mais uma das performances
apresentadas pela artista na
exposição dos altares da trezena
de Santo Antônio, realizada no
Cultart/SE, em que o tema do
sagrado e do profano é revisitado
atrelado ao caráter temático desta
exposição.Presidente do Sindicato dos Radialistas Antonio Cabral

A performance apresentada por Isabella Santana na

nona noite da “1ª Exposição 13 Noites com Antônio”,

Equipamentos antigos de Rádio e TV, cedidos pelo Museu
da Imagem e do Som da Fundação Aperipê de Sergipe.A novena foi conduzida pelo idealizador do evento Prof Dr. Otávio Luiz

Rubens Barroso
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