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Boa parte dos municípios sergipanos
não fizeram o LIRA, diz secretário

O secretário de
Estado da Saúde, José
Sobral atualizou para 96
bebês nascidos com
microcefalia em 32
municípios de Sergipe.
No país, esse número
chega ultrapassa a 1.300
casos notificados. O
surto da doença está
c o m p r o v a d a m e n t e
relacionada à infecção do
zika vírus apesar de ter
outras causas.

Sergipe já tem o
registro de uma morte de
um bebê relacionada à
doença que é
caracterizada pela
formação irregular do
cérebro, que pode
acarretar em
d i f i c u l d a d e s
psicomotoras.

MICROCEFALIA
O secretário alerta

que podem existir outros
casos, pede que as
secretarias municipais
façam o LIRA e
informem as
notificações de dengue,
zika e chikungunya.

“O Levantamento de
Índice Rápido (LIRA)
identifica as larvas que
transmitem a dengue,
zika e chikungunya, que
possuem relação
microcefalia. É
importante que os
municípios que ainda não
fizeram, façam e
informem a secretaria,
assim com os números
de notificações das
doenças para receber o

auxílio que estamos
providenciando”, explica
o secretário José Sobral.

Nesta semana, o
Governo de Sergipe e a
Prefeitura de Aracaju
decretaram situação de
emergência devido ao
aumento de casos da
microcefalia. “A situação
de emergência alerta a
população sobre o risco.
É algo novo que o Brasil
nunca enfrentou e está
mais grave no Nordeste. O
Ministério da Saúde
informou que 82% do
vírus é transmitido nos
reservatórios domésticos
e cada um deve fazer a sua
parte. A dica é inspecionar
uma vez por semana as
caixas d’água e tudo o que
pode acumular água. Os
carros fumacês estão
trabalhando, mas a luta
contra o Aedes aegytpi é
de todos”, alerta.

saiba mais
Microcefalia
A Prefeitura de

Aracaju apresentou planos
para intensificar o
combate ao mosquito
Aedes aegytpi, além dos
protocolos adotados para
investigar os casos de
microcefalia na capital, a
atenção às gestantes e
atendimentos aos bebês.

O secretário Munici-
pal de Saúde, Luciano Paz,
informou no mês passado
que com o decreto mais
900 agentes de saúde
deverão ser contratados
para trabalhar no combate

ao mosquito.
“Essa situação

necessita de agilidade da
prefeitura em acompanhar
os casos identificados e
trabalhar na prevenção
porque uma vez detectada
não existe cura. O que a
gente pode fazer é o
acompanhamento do bebê
para que ele tenha uma
vida normal. Vamos
chamar todas as gestantes
do município de Aracaju
para que façam o exame
de ultrassom para que a
gente possa fazer o
diagnóstico e acompanhar
os casos de
microcefalia”, explicou o
secretário Luciano Paz.

Os médicos também
investigam a possível
ligação do Zika com outra
doença rara, a síndrome
de Guillain-Barré que
atinge o sistema nervoso,
provoca febre,
dificuldade de respirar,
dores de cabeça e nas
articulações, dormência e
fraqueza nos pés e nas
pernas e, em casos mais
graves, leva à paralisia dos
membros.

A Secretaria de
Estado da Saúde de
Sergipe (SES) está
acompanhando 28 casos
de pacientes com a
Síndrome de Guillian-
Barré (SGB). Esse
número é expressivo
porque, segundo a
assessoria de imprensa da
pasta, nenhum caso dessa
doença foi registrado nos

últimos anos no estado.
Na tentativa de

reduzir a incidência de
infecção do vírus Zika, a
orientação é que a
população ajude a
combater o mosquito
eliminando os focos do
Aedes aegypti que de-
posita os ovos em água
limpa e parada.

Sergipe em
emergência

O governador Jack-
son Barreto foi o
primeiro a declarar
situação de emergência
em saúde devido ao
aumento dos casos de
microcefalia em Sergipe.
O gestor estadual se
reuniu com secretários no
Palácio dos Despachos,
em Aracaju,  para traçar
um plano de emergência
para frear o número de
casos e definir como será
o atendimento as crianças
e gestantes.

“Nós somos o
segundo estado a
apresentar um plano de
emergência diante da
situação dessa endemia
que consiste em notificar
os casos e fazer o
acompanhamento das
crianças, além de
combater o mosquito
transmissor da doença
para evitar que a doença se
alastre. Decretando a
situação de emergência
podemos contratar e
comprar medicamentos
para todos os municípios
e evitar o crescimento
dessa situação”, destacou.

A maior parte dos
casos de microcefalia é
causada por infecções
adquiridas pela mãe,
especialmente no
primeiro trimestre da
gravidez, que é quando o
cérebro do bebê está
sendo formado.

Toxoplasmose, rubéola e
citomegalovírus são
algumas doenças que
causam a microcefalia.
Outros possíveis
causadores são abuso de
álcool e drogas ilícitas
na gestação e síndromes
genéticas como o Down.

Seca- Sindicato dos Empregados
do Comércio de Aracaju
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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

Creuza Art1s
Artesanato em geral

Mercado Antonio Franco Box 98 – Aracaju/SE /Brasil
Tels: (79) 3222=9392 – 8813 – 1528

Ponto das camisas -
Rua Propriá, 45 – Centro Aracaju - Sergipe

 O ponto certo para o seu evento

E-mail – pontodascamisas2010@hotmail.com

Silk Screen e Bordados

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

Tel 3044-7545

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

Oito colégios fechados
em Riachão do Dantas
Oito escolas foram fechadas em Riachão do Dantas, num crime contra a educação. Um verdadeiro

descaso com o ensino. Os colégios que ainda funcionam estão com a estrutura comprometida.
Os moradores denunciam o descaso da prefeita e mostram que no Colégio Luiz Antônio Barreto o

mato está alto e tem uma placa informando que em torno de R$ 215 mil seriam investidos na cobertura da
quadra de esportes, com conclusão para agosto último. Destruíram a estrutura e não fizeram outra cobertura.

O prefeito Ivanildo Macedo e seu vice Willian Araújo Fontes não se preocupam com a educação e o
abandono é total.

A Escola Municipal Kalil Nagib parece que foi bombardeada pelo Estado Islâmico. O prédio foi
desativado há sete anos. Salas sem telhado e mato por tudo, com total abandono e não tem professores e
alunos, que são substituído pelo lixo e há ameaça de desabamento.

O agricultor João Cândido Santos fala emocionado diante da destruição.
Lamentavelmente, o colégio só serve para abrigar animais, lastima.
O empresário Nelson Araújo dos Santos diz que é um crime o que
acontece no município, onde 32 escolas funcionam precariamente e oito foram desprezadas e fechadas.
Em dezembro de 2014, o prefeito Ivanildo Macedo assinou um Termo de Ajustamento de Gestão no

Tribunal de Contas do Estado, se comprometendo a executar obras de melhoramento.
Absolutamente coisa alguma foi feita em Riachão do Dantas, denuncia Nelson Araújo. Fizeram

pinturas externas em alguns colégios, que não têm merenda escolar e água servida para os alunos é uma
tragédia. As crianças estão bebendo lama em algumas escolas, disse.

Segundo Nelson Araújo, o prefeito Ivan, como é conhecido Ivanildo Macedo, não cumpre o que
promete. E essa conversa mole de dizer que a prefeitura não tem dinheiro é balela de prefeito, garante
Nelson Araújo.

José Francisco Vieira disse que está preocupado com as condições
oferecidas na escola que seu filho estuda no povoado Colônia Boqueirão.
O ensino está precário, não tem água boa e a merenda escolar é
deficitária e quase não tem, garantem a maioria dos vereadores.

REMUNERAÇÃO

Na avaliação do deputado
estadual Georgeo Passos, PTC,
o auxílio-moradia recebido por
quase todos os juízes de Sergipe
funciona como um complemento
da remuneração. Alguns se
recusaram a receber, porque
entendem que já são bem
remunerados.

INJUSTIÇA SERGIPANA

O Tribunal de Justiça do
Estado de Sergipe vai aumentar
as suas taxas em até 395,20%.
Tudo quem pagará são os
pobres dos sergipanos.
Enquanto isso, os juízes têm um
auxílio-moradia de mais de R$ 4
mil.

TETO

O valor máximo das taxas
judiciais que o Tribunal de
Justiça cobra sairá dos atuais R$
5 mil para até R$ 25 mil. E ai é que
a arrecadação explodirá. A
previsão do TJ é de que a
arrecadação com taxas chegue a
R$ 40 mil no próximo ano.

DISTRITOS

Enquanto aumenta taxas,
paga auxílio-moradia a juízes de
mais de R$ 4 mil, o TJ-SE extingue
os Distritos Judiciais, obrigando
os pobres a se deslocarem de
seus povoados e municípios para
Comarcas distantes. Os prefeitos
aceitaram a “oferta” do TJ para
arcarem com a despesa dos
translado de seus concidadãos
que tenham que resolver
problemas judiciais.

ANA LÚCIA

A professora e deputada
estadual Ana Lúcia Menezes, PT,
não concorda com o aumento
abusivo que o TJ dará para os
valores das taxas judiciais. Outro
que não aceita é o pastor
deputado estadual Antônio dos
Santos, PSC, argumentando que
o momento é de extrema
dificuldade para a população e
não é bom alvitre aumentar a
conta que o povo paga.

EXPOSIÇÃO

Didaticamente, Georgeo
Passos mostrou com slides os
valores abusivos que o TJ-SE vai
cobrar da população, com o
carimbo da Assembleia, uma vez
que o projeto foi encaminhado
para análise, votação e
aprovação dos parlamentares
estaduais. Ele se recusa a votar
em aumento de impostos ou

taxas, para que o povo pague.
Georgeo não concorda com o
fechamento dos Distritos
Judiciais e argumenta que o
orçamento do TJ-SE é de mais de
R$ 400 milhões, enquanto que tem
município sergipano que tem, no
máximo, um orçamento de R$ 10
milhões e são estes que irão arcar
com o custo do transporte das
pessoas, para deslocamento até
as Comarcas, onde terão
audiência na Justiça. Com os
Distritos este translado não seria
necessário.

CORTOU

Só um pouquinho, mas o
prefeito de Pedrinhas, José
Antônio S. Alves (Zé de Bar)
reduziu seu salário de R$ 16 mil
para R$ 12,5 mil. Diz que é para
dar o exemplo de corte nas
despesas.

PIOROU

Os prefeitos garantem que
os repasses estão diminuindo e
dão o exemplo  do último dia 10
de setembro foi 38% a menos do
que igual período de 2014. Deste
jeito não há milagreiro que
consiga equilibrar finanças e
despesas.

TÁ NO PT

A vereadora Gedalva do
Umbaubá se filiou ao PT. Ela
estava toda no PSD, mas decidiu
trilhar novos caminhos, para
disputar a reeleição e garantir
mais 4 anos na Câmara do
município de São Cristóvão.
Alguns acham que ela escolheu
o momento errado para entrar no
navio petista que está à deriva e
não demora afundar totalmente.
É o que dizem por ai.

TAXISTAS

A briga entre taxistas da
Grande Aracaju (capital, Socorro,
São Cristóvão e Barra dos
Coqueiros) continua. Agora, os
taxistas de outros municípios não
podem mais pegar passageiros na
Barra e de lá só saem em táxis do
município. Gilvan Mecenas diz
que o município protege seus
profissionais e haverá
fiscalização intensiva. O taxista
João de Azevedo Aragão diz que
melhorou. José Carlos Ferreira diz
que está bom demais. E Gilvan
Mecenas adverte que a primeira
infração custa R$ 300,00 e quem
reincidir, pagará multa de R$
600,00 e se deixar o veículo no
município, sem pagar a multa, vai
ter que arcar com as diárias.

DESPERDICIOS

O Governo Federal é
mesmo um perdulário e
incompetente. Uma prova disso
são as obras abandonadas de
imóveis que seriam postos de
atendimento do INSS no interior.
Em Boquim, o citricultor Edson
Fraga lamenta que a obra quase
no final, foi abandonada e terá
que ser demolida. Isso é uma

injustiça. Nosso dinheiro virou
sucata. Outro posto  foi
abandonado e Maria Edvaldo
Silva pensou que teria um posto
perto. Foi engano meu e perco dia
de serviço, para ir até Aracaju,
conta.

SIMÃO DIAS

A irresponsabilidade dos
gestores do INSS também é vista
em Simão Dias, onde o mato toma
conta do que seria um posto do
Instituto. Ana Alves lamenta que
tem que se deslocar para Lagarto,
gastando dinheiro. É meio
sofrido. Em Nossa Senhora do
Socorro, Antônio Silveira diz que
é lamentável ser os prédios sendo
demolidos. Mais um elefante
branco e isso nos entristece,
lamenta Silveira.

DESMATAMENTO

Uma grande área está
sendo desmatada e o aterro chega
próximo do manguezal, mesmo
sendo uma região de proteção
ambiental. O terreno sai da
Rodovia dos Náufragos até os
bairros 17 de Março e Santa
Maria. Karina Drumond diz que
nunca viu uma área tão imensa
com desmatamento e serviço de
terraplenagem. Outros moradores
garantem quem uma lagoa foi
aterrada. A denúncia foi feita ao
Ministério Público Federal e a
construtora garante que tem
licença para cometer o crime
ambiental, segundo alguma
pessoas.

DENGUE

Todo cuidado é pouco com
o mosquito transmissor da den-
gue e Gilberto Oliveira garante
que todo cuidado é pouco,
porque a saúde é muito
importante. Ele não sabe se
contraiu dengue ou
chikungunya. Taíse Cavalcante,
coordenadora do Programa de
Dengue de Aracaju, assegura que
agentes trabalham, para acabar
com o mosquito e alerta que água
não deve ser armazenada, sem
proteção, porque é fácil a
proliferação do mosquito.

INTERIOR

A dengue também cresce
no interior sergipano e a
coordenadora do Programa de
Endemias do Estado, Sidney Sá,
garante que a Secretaria de
Estado da Saúde tem colaborado
com os municípios, para
combater o mosquito transmissor,
mas é essencial que cada um faça
o seu papel. Dona Nivanda, por
exemplo combate o mosquito
transmissor, tampando as
vasilhas com água.

CIDADANIA

O representante da
Energisa, Amaury Damiance, diz
que o projeto Conta Cidadã
desenvolvido pela empresa, ajuda
o meio ambiente, fazendo com
que os produtos sejam

reutilizados, evitando que
entupam bueiros e riachos. A
aposentada Iolanda Brito diz que
foi trocar lixo por pontos, para
reduzir o valor da conta que paga
e que ela considera muito alta.

PIORANDO

A crise econômica pega em
cheio os trabalhadores
sergipanos, que garante que está
cada vez pior. Alexandre Wendel,
superintendente da Fecomércio,
diz que nos cinco primeiros meses
do ano foram mais de seis mil
postos de trabalho perdidos. Ele
lamenta que não tenha nenhum
segmento que puxe a locomotiva
da economia, porque todos estão
estacionando. Ele diz que é
preciso criar mecanismo que
sejam alternativas diferentes, para
o alavancamento da economia.

VELA

É uma vergonha o que
acontece no Instituto Federal de
Sergipe, onde algumas aulas
práticas no laboratório de
química não acontece, porque os
alunos têm que usar velas, para
aquecimento de tubos. O
aquecimento tinha que ser feito a
gás. O estudante Alan Douglas
Rocha a gente sabe que a
coordenação faz os pedidos, mas
eles demoram a chegar. Alguns
professores deixaram de dar aulas
importantes, porque não há
condição. Enquanto isso, Ider de
Santana, diretor de administração
do Campus do IFS de Aracaju,
explica que os produtos foram
comprados e vão chegar. O
problema é saber seu Ider,
quando os alunos terão aulas. E
como fica a qualidade dos cursos
do IFS, que já foram os melhores
do país. Este é o país de Dilma e
seu dono Luís Inácio Lula da
Silva. O povo está no escuro e é
bom não gastar muito com vela,
porque não vai tê-la no velório.
Nos campis do interior não tem
problema, porque os estudantes
estão acostumado a luz do
candeieiro.

MEDICAMENTOS

A Polícia Civil ainda não
sabe quem jogou medicamentos
dentro do prazo de validade numa
lixeira na Terra Dura. Muitos
valem até 2016, como remédios
tarja preta, antibióticos, injetáveis
e outros. O comerciante Ednaldo
Pereira Santos viu as caixas e

avisou a Polícia, para que fosse
até a Avenida Alexandre Alcino
de Oliveira, verificar o que estava
por lá. Ele disse que as caixas fo-
ram jogadas pela manhã. O
delegado Valter Simas trabalha
com a possibilidade de que
houve furto e os ladrões
resolveram jogar os
medicamentos fora, já que não
houve registro de ocorrência de
furto em alguma unidade de
saúde.

NECESSITADOS

O comerciante Ednaldo
Pereira que achou os
medicamentos no lixo da Terra
Dura ficou revoltado,
argumentando que muita gente
precisa dos remédios e nessa
hora ele foi jogado no lixo,
deixando pacientes na falta.

CARRINHOS

As lojas que vendem
carrinhos para transportar
crianças, agora, terão que colocar
produtos com o selo do Inmetro -
Instituto Nacional de Metrologia-
e quem desobedecer terá
consequências desagradáveis. A
advogada Marília Costa
procurou um carrinho, mas
adaptável e não prestou atenção
na questão do selo. Ela queria um
carrinho que pudesse colocar na
mala do carro, quando viajar. A
gerente de uma loja Selma Pereira
diz que sempre mostra ao cliente
que o produto está certificado
pelo Instituto, faz demonstração
de seu uso e como montar e
desmontar. Aline Andrade
procurou um mais confortável
para a criança.

TURISMO

A crise econômica afeta a
rede hoteleira de Sergipe e os
poucos turistas que aparecem
como os tocantinenses José
Alves e José Cândido e o
brasiliense Rafael Borba
planejaram muito a viagem e
gostaram do povo aracajuano. Os
empresários culpam a
desorganização da economia. Jor-
dan Júnior diz que se planejou,
diversificou para atender mais
turistas em seu empreendimento.
O gerente de hotel Jairo Cardoso
diz que a baixa taxa de ocupação
é uma das maiores dos últimos
anos e ninguém esperava por isto
e a preocupação é de todos.
Daniela Mesquita disse que os

problemas do empresariado
aumenta com a pouca procura
pelos leitos.

PESCADORES

Comerciantes e pescadores
reclamam da falta de um cais, para
descarregar produção de
pescados. José Jairo da Silva diz
que é muito difícil e se parar
desemprega muita gente. Há mais
de 3 anos que o Estado ameaça
reformar o entreposto de pesca
em frente ao Mercado Municipal
e até agora o projeto não emergiu.
Paulo Almeida, presidente da
Associação Sergipana de Pesca
Artesanal, diz que em 2012, o
governo fez uma licitação e  ficou
mais de um ano para entregar a
ordem de serviço e quando foi
entregar a empresa pediu um
reajuste, não teve e desistiu da
obra. Em novembro de 2014 foi
feita nova licitação e nada da obra
começar, mesmo com o Ministério
Público Federal determinando o
início da empreitada.

CONVÊNIO

Paulo Almeida diz que no
dia 20 de fevereiro de 2016 vai
encerrar o convênio que o Estado
tem para reformar o entreposto de
pesca de Aracaju e se a obra não
for feita até lá, o dinheiro volta
para o Governo Federal. Alguns
donos de barcos estão indo para
outros Estados e isso gera
desemprego em Sergipe.

LICENÇAS
O secretário de Estado da

Agricultura, Esmeraldo Leal
(foto) , diz que os problemas para
construção do entreposto de
Aracaju são relacionados com
licenças de alguns órgãos e se
entende a preocupação de todos,
mas as dificuldades existem.
Acrescentou que não fez a
limpeza por falta de equipamentos
e de local para o descarte de ma-
terial. Enquanto isso, Salete
Dezen, diretora de Defesa Animal
e Vegetal da Emdagro, informou
que está analisando a
documentação do projeto para
construção do Terminal
Pesqueiro está sob análise.
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Bete Casa de
Taipa Artesanatos

Camisas, Redes, Cerâmica, Palha, etc

Atacado e Varejo – Entrega para todo o Brasil
Aceitamos os Cartões: Visa, Master, BaneseCard

e HiperCard

betecasadetaipa@hotmail.com

Mercado Thales Ferraz – Lojas 190/191
Telefones: (79) 3211-9259 – (79) 9626-7967

Pneus e  Rodas Nacionais e Importados para Autos e
Picapes de Várias Marcas e Medidas Especiais

Suspensão e Recuperação de Rodas em Geral –
Balaceamento, Alinhamento e Cambagem

Avenida Coelho e Campos, 837 – Esquina com Pedro
Calazans – Centro-Aju-SE - Tels: 3214-3595/3214-4746

E-mail:
unidospneus@unidospneus.com.br

Peças e Serviços
Avenida Desembargador Maynard,
1099 – Cirurgia – CEP: 49055-210-
Tels: (79) 3214-2119/3214-5905 –
Aracaju - Sergipe

Av. Desembargador Maynard, 847
Pereira Lobo – Aracaju. SE
e-mail:
mundodoslubrificantes@hotmail.com
Telefones:79 9813-1042/3023-3280

Com o  poeta cordelista
Aumir Ribeiro

 Entrevista

Rubens Barroso
barrosorubens@yahoo.com.br

Literatura de cordel também conhecida no Brasil como
folheto, é um gênero literário popular escrito frequentemente
na forma rimada, originado em relatos orais e depois impresso
em folhetos. Remonta ao século XVI, quando o Renascimento
popularizou a impressão de relatos orais, e mantém-se uma
forma literária popular no Brasil. O nome tem origem na forma
como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda,
pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal.
No Nordeste do Brasil o nome foi herdado, mas a tradição
do barbante não se perpetuou: o folheto brasileiro pode ou
não estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados
com xilogravuras, também usadas nas capas. As estrofes mais
comuns são as de dez, oito ou seis versos. Os autores, ou
cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e
cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem
leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para
conquistar os possíveis compradores.

Hoje vamos entrevistar o poeta cordelista Aumir Ribeiro,
ele vai contar um pouco da sua trajetória na poesia, seus
trabalhos sua vida e o que ele pretende fazer futuramente.

Gazeta Hoje - Sr. Aumir Ribeiro, o Sr. Nasceu onde ?
Aumir Ribeiro- Eu nasci na cidade que tem o nome de

uma índia, é !!  a cidade de Carira

GH-Como surgiu a poesia de cordel na sua vida?
AR-Surgiu com meus pais, eles compravam os livrinhos

de cordéis e recitavam prá mim, eu ficava encanto com as
estória em forma de v poesia cordelista, as rimas, as colocações
das palavras, tudo isso era maravilhoso prá mim. Era não,
continua sendo.

GH-Quanto tempo escreve cordéis ?

AR- Olha eu faço este tipo de poema desde a minha
juventude, mas só entre a família e os amigos, não pensei
ainda em lançar um livro ou algo mais sério.

GH-Você possui alguma inspiração para versar seus
cordéis? Qual (is)?

AR- Sim, as lembranças da minha terra natal Carira, o
sertão, o gado, enfim a vida do nordestino.

GH-Quais os temas que o senhor prefere focalizar?
AR- Como disse anteriormente  a minha Carira

GH-Recentemente o sr. Participou da Flise ( Feira de
Leitura do Livro de Sergipe) atraves  da Eidise ( Editora do
Diário Oficial de Sergipe) na oportunidade o Sr. Recitou  um
poema. Qual foi a sua sensação já que o Sr. Falou que era a
sua primeira vez em publico?

AR - Olha, vou lhe contar uma coisa: na hora me deu
um friozinho na barriga, mas depois senti uma sensação muito
boa, orgulho, satisfação por estar ali com meus amigos, colegas
de trabalho poetas cordelistas também, enfim, foi maravilhoso.

GH-O sr. É funcionário publico de um orgão que  tem a
suplementação de uma editora com mais de 70 livros editados
só este ano. Como o sr. vê isso?

AR-Vejo com muita alegria ,pois não foi a minha primeira
vez, num lugar pequeno, mas um lugar importante com gente
famosa e da Academia Sergipana de Letras e ao lado do
grande poeta Rubens Barroso que me surpreendeu. Agradeço
a diretoria da Segrase, a gerente da editora que me convidou
a participar da Feira de Leitura do Livro de Sergipe, enfim a
todos que me apoiaram e gostaram da minha apresentação

GH-Pra finalizar Qual a sua perspectiva para o cordel
no futuro? Ele irá se acabar, melhorar, ser mais lido, etc...?

Irá melhora sim, vai ser mais divulgado e lido tenho
certeza que quanto começar a divulgar mais os cordéis nas
escolas os jovens vão entender mais, então a poesia de cordel
passará a ser mais valorizada dentro do segmento cultural e
artistico

UMA TENTATIVA DE CALOTE INJUSTA, DESCABIDA E VERGONHOSA!

Reunião de mediação expõe fragilidade de argumentos
da VLI e frustra mediador

O “quadro de miséria” pintado pelos apocalípticos representantes da VLI, subsidiária da Vale S/A em
Sergipe, contestado e desmentido pelos dirigentes do SINDIMINA em plena mesa de mediação, não

apenas desmontou a farsa da crise usada pela empresa como escudo para justificar a sua intenção de
calotear os trabalhadores, como expôs à Superintendência Regional do Trabalho a natureza perversa e

antiética dos prepostos da empresa, que apesar de flagrados na inconsistência de suas vãs
justificativas, continuavam despudoradamente corrompendo os fatos no afã defender o indefensável.

As palavras finais do Mediador da Superintendência
Regional do Trabalho e Emprego em Sergipe (SRTE/SE), Dr.
Nilson Barreto Socorro, encerrando a reunião de mediação,
deixam bem claro que a sua frustração não se devia tão
somente ao fato de não ter obtido êxito na tentativa de
solucionar o impasse, mas, sobretudo, à constatação de
que as razões apresentadas pelos representantes da VLI
como justificativa para a empresa não honrar o ACT por
ela própria celebrado, tinham sido todas rechaçadas pelos
dirigentes do SINDIMINA sem qualquer contestação por
parte dos prepostos da VLI. “Os dirigentes do SINDIMINA
afirmaram que a VLI está entre as 150 melhores empresas
do Brasil em desempenho econômico, se dando ao luxo
até de bancar patrocínio milionário ao futsal, atualmente,
já tendo, inclusive, atingido 93% das metas projetadas para
2015 aqui em Sergipe, isso no mês de outubro, afirmações
que destoam das justificativas da empresa para não honrar
o ACT 2014/2016, e não ouvi nenhum de vocês contestarem
essas afirmações”, disse o Dr. Nilson Socorro.

A ARROGÂNCIA E A IRONIA COMO ARGUMENTOS

O mediador da SRTE/SE, Dr. Nilson Barreto
Socorro.

Diante do impacto das palavras do mediador da
SRTE/SE, que expunham de forma vexatória a fragilidade
das justificativas dos representantes da VLI, o responsável
pelo setor de Relações Trabalhistas da empresa, Ângelo
Soares, de forma arrogante e desrespeitosa, tentou
desqualificar as argumentações dos dirigentes sindicais
Cristiano Souza e Márcio Oliveira, fato que mereceu
imediata e incisiva repreensão por parte do Advogado do
SINDIMINA, Dr. Ademir Meira, que exigiu que os
representantes da VLI se comportassem com seriedade e
responsabilidade, à altura da importância da empresa que
eles representavam, e procurassem dispensar a todos os
participantes daquela mesa de mediação um tratamento
digno e respeitoso.

DECISÃO TOMADA!
SINDIMINA busca a mediação, mas preparado para ajuizar ação de cumprimento do ACT na justiça!

Na segunda reunião de mediação, ocorrida no dia 14/12, no Ministério Público do Trabalho (MPT), os
representantes da Vale S/A e VLI Operações Portuárias continuaram se negando a honrar o ACT 2014/

2016. E, sendo assim, o Departamento Jurídico do SINDIMINA já tomou as providências para acionar a
justiça visando forçar as referidas empresas a cumprirem integralmente o referido Acordo Coletivo.

A VLI, através dos seus “fiéis escudeiros”, tentou de tudo, no afã de calotear os trabalhadores,
deixando de honrar o ACT 2014/2016, instrumento por ela mesma celebrado com o SINDIMINA: mentiu
adoidado, contou estórias, ameaçou demitir, coagiu trabalhadores a subscreverem dois abaixo-assinados
em menos de um mês, mas a fraqueza moral e ética de seus propósitos não sobreviveu aos confrontos
com a verdade, nas tentativas de mediação na SRTE/SE e no MPT. “Que crise é esta, que a empresa
alega, para não honrar os seus compromissos, se ela esbanja saúde financeira suficiente para aportar
patrocínios milionários a um simples torneio de futsal?”, questionam os dirigentes sindicais Cristiano e
Márcio. “Os trabalhadores cumpriram a sua parte, trabalhando duro para o atingimento das metas, tanto
é assim que há dois meses do final do ano 93% de tais metas já tinham sido atingidos” ressaltam eles,
demonstrando que se há alguma crise que impeça a VLI de cumprir o ACT 2014/2016 é a da falta de
vontade de honrar com a sua palavra

A MEDIAÇÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

A mediação no Ministério Público, ocorrida no dia 14/12, na tentativa de demover a VLI da
vergonhosa intenção de não honrar o ACT 2014/2016, também não obteve êxito, e agora só resta ao
SINDIMINA a justiça para garantir que a Vale S/A e a VLI cumpram o referido ACT.

É importante lembrar que ambas as reuniões de mediação, foram importantes, na medida em que,
prevalecendo a intransigência da VLI em calotear o ACT, as respectivas atas constituem documentos
importantes para ser anexado à ação judicial que será interposta na justiça pelo Departamento Jurídico
do SINDIMINA, visando forçar a Vale S/A e sua subsidiária VLI a cumprirem o referido instrumento coletivo,
porque além de registrarem a inconsistência das justificativas patronais para deixarem de honrar o ACT
assinado, atestam a boa fé e disposição de diálogo do sindicato, que antes de ir às raias judiciais, buscou
a solução do impasse, via negociação, sob a mediação da SRTE/SE e do MPT, fato que conta ponto em
favor dos trabalhadores e do sindicato.

TRABALHADORES DESMENTEM ABAIXO-ASSINADO

O SINDIMINA tem recebido inúmeras declarações de apoio de trabalhadores e trabalhadoras da VLI,
que afirmam que apesar de terem assinado o abaixo-assinado pedindo a convocação de Assembléia Geral
para apreciar a proposta de aditivo ao ACT 2014/2016 da empresa, eles torcem para que o SINDIMINA
consiga êxito na luta em defesa da manutenção do ACT conforme assinado. É isso aí, companheiros. A
gente já sabia que o abaixo-assinado era fruto de coação, afinal de contas, se a gente acreditasse que os
trabalhadores, em sã consciência, tinham assinado um documento em prejuízo deles próprios, seríamos
forçados a pedir o atestado de sanidade mental de cada um. Já pensou, que vexame?
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