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Número de vereadores pode mudar
Atualmente, número

de vereadores em
Sergipe é de 788.

Municípios  têm até 30 de
junho para definir o número
de cadeiras que constituirão
a respectiva Câmara Munic-
ipal.

Nas últimas eleições munic-
ipais, ocorridas em 2012, o
TRE-SE registrou o pedido
de 5.344 candidaturas para
disputar as 788 cadeiras de
Vereador, as quais estão dis-

tribuídas nos 75 municípios
do Estado.

Embora Sergipe possua at-
ualmente 788 vereadores
esse número pode sofrer vari-
ação em 2016, isto porque os
municípios terão até o dia 30
de junho para definir o núme-
ro cadeiras que constituirão
a respectiva Câmara Munic-
ipal.

Segundo o art. 29 da Con-
stituição Federal o número de
vagas em cada cidade está

relacionado com a quan-
tidade de habitantes, porém
o dispositivo constitucional
estabelece apenas um limite
máximo. Compete a Lei
Orgânica de cada município
definir a quantidade de Vere-
adores.

Por exemplo, um município
com 25.000 habitantes pode
ter até 11 vereadores, mas a
Lei Orgânica pode estabelec-
er que ele terá apenas 9, com
base na receita do município,

caso não tenha condições fi-
nanceiras de suportar mais de
9 vereadores.

Nas últimas Eleições munic-
ipais, 42 municípios de Ser-
gipe estabeleceram o limite
mínimo de nove vereadores.
A capital do Estado apresen-
tou o maior quantitativo de
vagas na Câmara, 24 cadei-
ras, seguida do município de
Nossa Senhora do Socorro
(21), Lagarto (17) e São
Cristóvão (15).

MEI pode usar a própria
casa como sede do negócio

O Microempreendedor
Individual (MEI), figura
jurídica que pode faturar
até R$ 60 mil por ano,
poderá utilizar sua
residência como
endereço comercial. O
Senado aprovou, por
unanimidade, o Projeto
de Lei da Câmara dos
Deputados (PLC 167/
2015) que concede esse
novo direito ao MEI,
desde que ele não exerça
atividade que exija local
específico. O projeto já
foi publicado no Diário
Oficial do Senado e vai
direto para sanção.
A aprovação reforça a
atualização da Lei Geral
da Micro e Pequena
Empresa (artigo 7,
parágrafo único da LC
147/2014) que já previa a
possibilidade dos estados
e municípios de

identificarem como
pessoa jurídica o
enderenço residencial
utilizado para a atividade
comercial do MEI.
“A combinação dos dois
dispositivos legais cria
um biombo protetor
contra a sanha
arrecadadora de agentes
públicos e privados”,
afirma o presidente do
Sebrae, Guilherme Afif
Domingos.
De acordo com Afif, essa
aprovação vem em um
momento em que o Brasil
precisa investir no
empreendedorismo. Ele
destaca que o aumento do
desemprego tem
promovido um
incremento no número de
pessoas que têm
procurado montar o seu
próprio negócio. “Quanto
mais facilidades e menos

burocracia para se
formalizar, melhor para o
empreendedor, para a
economia e para o Brasil”.
Apenas nos três primeiros
meses de ano, cerca de
260 mil pessoas se
formalizaram como MEI.
Desde que essa figura
jurídica foi criada, em
julho de 2009, já são
aproximadamente 6
milhões de empresários.
Ao se tornar MEI, a
pessoa ganha cidadania
empresarial com o
Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica (CNPJ) e,
com isso, pode emitir
nota fiscal, participar de
licitações públicas, tem
acesso mais fácil a
empréstimos e se torna
um segurado da
Previdência Social.
Fonte e ilustração:
Ascom/Sebrae (SE)

Escola Profissionalizante de Nossa Senhora
das Dores oferecerá curso de agroindústria

     Centro profissionalizante em
Dores está sendo erguido com
recursos do FNDE, por meio do
Programa Brasil
Profissionalizado, e corresponde
a um investimento total de
R$10.538.178,08
Ofertar educação profissional de
qualidade para os jovens do
interior do Estado de Sergipe. É
com esse objetivo que o Governo
do Estado finaliza a construção
do Centro de Educação
Profissional Beríla Lima, em
Nossa Senhora das Dores.
Localizada na Rodovia SE 230, a
escola terá capacidade para
atender 504 alunos por turno e
oferecerá o curso de
agroindústria. A previsão é que,
até maio, a escola esteja pronta
para entrega.
O centro profissionalizante em
Dores está sendo erguido com
recursos do FNDE, por meio do
Programa Brasil
Profissionalizado, e corresponde
a um investimento total de
R$10.538.178,08.

Centro profissionalizante em Dores está sendo erguido com recursos do FNDE.

Sua construção está sendo feita
em terreno de 20.247,55 m², com
5.577,39 m² de área construída. A
nova escola possuirá bloco
administrativo e pedagógico com
2 pavimentos e 12 salas de aula
com capacidade para 42 alunos
cada; 06 laboratórios (química,
biologia, química, matemática,
línguas e informática); setor
administrativo; 2 laboratórios
especiais com 233,78m² cada,
biblioteca, auditório para 200
pessoas com forro acústico;
anfiteatro; quadra poliesportiva
coberta com 2 arquibancadas de
três degraus.
Será construído também um bloco
de serviços contendo cozinha,
refeitório e despensas; baterias
de sanitários masculinos e
femininos, sendo um em cada
pavimento e na quadra, um
castelo d’água com capacidade
de 36 mil litros, estacionamento
interno para 35 veículos.
“Agora será realizado os ajustes
finais, concluir algumas

instalações, pinturas, e a parte de
paisagismo com 2.700m² de grama
em placas. É uma obra grandiosa
que está dentro do prazo de
entrega e que no máximo em 60
dias será concluída e pronta pra
ser entregue. É uma obra
importante voltada para
educação. Ter uma escola
profissionalizante em um
município é fundamental para o
crescimento dos jovens e da
cidade. Não é qualquer escola, é
uma grande escola com todos os
requisitos para oferecer formação
profissional de ponta”, disse o
secretário de Estado de
Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano,
Valmor Barbosa.
A escola é adequada para atender
os critérios de acessibilidade em
todos os ambientes, com rampas,
pisos de acesso tátil tanto no
entorno quanto na parte interna
da escola, além de banheiros
adaptados e elevador.

Divulgação
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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

Que tal beber água de um reservatório, que não é limpo e é utilizado como “piscina”, onde as
crianças fazem xixi, cocô e colocam outras coisas nocivas a saúde do ser humano? Se você
quer passar por esta experiência vá morar no povoado Pedreiras, em São Cristóvão, onde as
pessoas denunciam essa situação e mais a falta de saneamento básico e posto de saúde sem
médico e caindo aos pedaços.

O presidente da Associação de Moradores da Pedreiras, José Fernandes, garante que a
Prefeitura não manda colocar cloro e a comunidade vive doente, com vermes, faz exames,
toma remédio e não se cura.

Não se coloca um cloro na água. A comunidade está com problema que só dá vermes. Os
médicos estão cansados de consultar e passar para tomar remédio contra a vermes. Qualquer
pessoa pode entrar, brincar e tomar banho no reservatório, completa.

O garçom Adelson Santos da Silva diz que está tudo abandonado. As crianças brincam na
água, tomam banho, fazem xixi e outras necessidades fisiológicas. Não tem qualquer tratamen-
to da água, completa.

A aposentada Maria Isabel Santos disse que o reservatório não tem qualquer tipo de trata-
mento. Procurei a Prefeitura, para tomar providências. Ninguém atende. É um descaso total.
Ninguém faz qualquer coisa. Mas na hora de cobrar, cobra o IPTU mais caro, disse.

Adelson disse que quando a bomba, que puxa água do reservatório quebra, são vários dias
sem abastecimento. Está tudo desprezado, reforça.

Maria Isabel disse que tem três doentes cadeirantes. Um tem 82 e outro 83 anos de idade e
precisam tomar banho, mas não tem água, denuncia.

José Fernandes disse que o posto de saúde não tem a mínima condição de trabalho para os
profissionais. Paredes sujas rachadas e com mofo  e assim são os consultórios médicos. Até a
placa de identificação da unidade não existe, mostrou.

Fernandes disse que não tem um aparelho de medir pressão. A estufa do odontológico é do
próprio profissional. Há 14 anos que não tem uma reforma no imóvel, denuncia.

O posto só funciona pela manhã e não tem medicamentos. Os remédios das consultas eu
tenho que comprar. Não tem qualquer remédio, revela Ana Maria de Carvalho.

Denisson Dias garante que falta até material para curativo e um cunhado dele teve que se
deslocar até a cidade, para se cuidar.

Segundo a assessoria de Comunicação Social da Prefeitura de São Cristóvão, o Serviço de
Água e Esgotos (SAE) vai fazer a manutenção do povoado Pedreiras e que a reforma do posto
de saúde está no cronograma de obras do município.

Comunidade bebe água misturada de xixi e cocô

RIACHUELO
Pacientes diabéticos e
hipertensos de Riachuelo
participaram na de uma palestra
educativa na UBS do povoado
Roque Mendes, a respeito de
alimentação saudável e
qualidade de vida. A ação foi
executada pela Prefeitura,
através da Secretaria Municipal
de Saúde. A prefeita Cândida
Leite entende ser essencial a
orientação, para que as
pessoas possam se cuidar
melhor.
 PRAZER
Um administrador municipal
garante que o grande prazer de
um ex-prefeito e passar parte da
vida respondendo processos
por conta de ações na Justiça
do Ministério Público Estadual
e do Tribunal de Contas. Pelo
visto o cabra é da turma
daqueles que fazem tudo errado
e ainda acham que estão certos.

MAIOR
O município de Canindé do São
Francisco, em Sergipe, tem a
maior despesa per capta com
servidores do País,
proporcionalmente. O
município gasta R$ 4,5 milhões
mensais com funcionalismo e
tem 30 mil habitantes.
SERÁ PIOR
José Heleno da Silva, prefeito
de Canindé do São Francisco
(SE), diz que a sua alegria é que
o seu sucessor será pior do que
ele. Sentiu a mancada e
consertou: é porque ele terá
menos recursos nos cofres
municipais.
INTERVENÇÃO
Heleno Silva disse que entrou
na Justiça, para recuperar parte
dos recursos de Canindé do
São Francisco e se não
conseguir êxito, em janeiro de
2016, pedirá intervenção no
município, porque não
consegue administrar a cidade
com cada vez menos dinheiro.
Ele não explica a razão desta
ação na Justiça e contra quem.
Como sempre alguns prefeitos
escondem o jogo.
APARECIDA
O deputado estadual George
Passos (foto), PTC, apresentou
projeto de lei que declara a festa
e romaria de Nossa Senhora
Aparecida como patrimônio
cultural e imaterial do Estado de
Sergipe. Esse é fácil de passar
na Assembleia Legislativa,
afinal, nenhum político quer ser
excomungado.
DISTRITOS
O deputado estadual George
Passos, PTC, lamentou a
decisão do pleno do Tribunal
de Justiça de Sergipe que
acabou com nove distritos
jurisdicionados e agora as
populações destas cidades
terão que se deslocar para
Comarcas de cidades
diferentes, gastando mais com
passagem e lanches. Nestes
distritos, os juízes faziam
audiências uma ou duas vezes
por mês, facilitando para os
cidadãos.
DESPESAS
O Tribunal de Justiça repassa
para os municípios os imóveis,
onde os distritos
jurisdicionados para os
municípios, cujas prefeituras

terão que arcar com as despesas
de água e luz.  O TJ tem um
orçamento anual de R$ 400
milhões e diz que não tem como
arcar com os distritos, que
beneficiam os mais pobres.
Georgeo Passos não aceita os
argumentos do TJ e lutou, para
que os distritos não fossem
desativados.
SÃO MIGUEL
Moradores de São Miguel do
Aleixo que tenham problemas na
Justiça terão que se deslocar para
a Comarca de Ribeirópolis,
porque acabou o distrito
jurisdicionado. George Passos e
a deputada Ana Lúcia Menezes,
PT, foram contra essa
desativação, mas não
conseguiram convencer o
presidente do TJ, desembargador
Luís Mendonça, do prejuízo que
tal medida traz para as pessoas,
principalmente de menor poder
aquisitivo.

BREJO GRANDE
Agricultores do povoado Brejão
reivindicam do Governo do
Estado pavimentação asfáltica no
trecho rodoviário entre aquele
núcleo e a sede do município de
Brejo Grande. Vão continuar
coaxando na “lagoa seca”,
porque os cofres estatais estão
no limbo. Mas vale a pena gritar.
Quem sabe um dia não serão
ouvidos.
Foto das prefeitas de Riachuelo,
Cândida Leite; de Arauá, Ana
Helena;

LARANJEIRAS
A saúde de Laranjeiras teve várias
mudanças em benefício da
população. Desde o início da
atual administração, a Prefeitura
de Laranjeiras, através da
Secretaria Municipal de Saúde,
tem buscado solucionar os
principais problemas da pasta na
cidade. Um desses benefícios foi
a ampliação do Programa Saúde
da Família (PSF), que desde 2014
passou a dar cobertura total ao
município, atendendo milhares de
famílias cadastradas.

BREJO GRANDE
O secretário de Estado do
Desenvolvimento Econômico, da
Ciência e Tecnologia, Francisco
Dantas, recebeu em seu gabinete
representantes da Maxsem
Máquinas do Nordeste, que
vieram apresentar um portfólio da
empresa pública chinesa XCMG,
fabricante de máquinas de
construção civil e que está entre
as cinco maiores do mundo nesse
setor. O ex-prefeito de Brejo
Grande, Carlos Augusto Ferreira,
responsável por intermediar o
encontro na Sedetec, torce para
que seu município seja escolhido
para o investimento chinês. Ele
está de olhos bem abertos para
os “chinas”.

RIACHÃO
Os professores de Riachão do
Dantas negociam melhorias
salariais e boas condições de
trabalho. Recentemente eles
tiveram uma negociação com
representantes da prefeitura, que
aconteceu no Auditório da
Secretaria de Administração e por
lá estiveram os secretários de
Educação Edson Soares, e de

Administração Valmir de Oliveira
Júnior e os representantes do
Sintese: Wilson Meneses-Diretor
de Bases Municipais, Profº
Waldeir-Presidente, Profª Tina-
Coordenadora do Sintese, Profº
Joelson Batista-Comissão
Negociação, Profº Sérgio-
Delegado Adjunto e Ana Paula-
Presidente do Fundeb.

PROPRIÁ
O prefeito de Propriá, José
Américo, a vice-prefeita, Ninha da
Feira, o Coordenador Municipal
de Juventude Adjunto, Mak
Torres e o assessor técnico, Alan
Ribeiro, se reuniram com o
Senador Eduardo Amorim, no seu
escritório sede em Aracaju. Na
oportunidade foi entregue uma
placa de agradecimento ao
Senador. Me diz o assessor
Tonho do Bilú Miúdo que na falta
do que fazer pela população, o
negócio é passear, para bajular.

MARUIM
A Brigada itinerante de combate
ao mosquito Aedes aegypti,
organizada pela Secretaria de
Estado da Saúde, visitou 5.500
imóveis no município de Maruim
(SE). Os dados são da Secretaria
Municipal de Saúde e
Saneamento. Durante a ação, que
faz parte de uma mobilização
nacional incentivada pelo
Ministério da Saúde, agentes de
endemias de Maruim também
participaram do mutirão, que
vistoriou residências e terrenos
baldios com objetivo de eliminar
os possíveis focos do mosquito
responsável pela transmissão da
Dengue, Chikungunya e Zika Víru

PIRAMBU
A Secretaria Municipal de Saúde
através da equipe do Núcleo de
Apoio a Saúde da Família (Nasf)
vem ofertando vagas para que
toda a população pirambuense
possa fazer parte do grupo
NUTRI AÇÃO. O grupo será
direcionado a promoção da
saúde, qualidade de vida e
emagrecimento saudável com
orientações, palestras, receitas
saudáveis e exercícios físicos,
tudo supervisionado pela
nutricionista, Maria Irlan, com
total apoio da equipe
multidisciplinar com
profissionais das áreas de
Psicologia e Educação Física.

JAPARATUBA
Representantes do território do
Baixo São Francisco sergipano
participaram de um encontro
onde discutiram o Projeto Gestão
de Recicláveis, viabilizado pelo
convênio nº 778804/2012, da
Funasa com a Secretária de
Estado do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos (Semarh), para
o desenvolvimento do Consórcio
de Saneamento Básico da Região.
O evento aconteceu no município
de Japaratuba e reuniu gestores
municipais, membros de
associações de catadores e
comunidades especiais
(assentamentos rurais, áreas
quilombolas e ribeirinhas), além
das equipes técnicas da Semarh.

BARRA
De olho na reeleição, o prefeito
Airton Martins, PMDB, pagou o
salário dos servidores no

penúltimo dia do mês de março.
De repente, o troco é um votinho
aqui, outro ali e acolá.

TOBIAS BARRETO
O contribuinte de Tobias Barreto
tem agora a oportunidade de
regularizar e renegociar suas
dívidas, seja de natureza
tributária ou não, por meio do
Programa de Recuperação Fiscal
– Refis. Estes acordos são feitos
através de autorização da Lei nº
1077/2015 que prevê descontos
como, pagamento à vista, 100%
de desconto em juros e multas ou
parcele em até 24x com até 80%

ARAUÁ
Quem quiser saber alguma coisa
de Arauá, por via do seu portal,
vai ter que tomar muito calmante,
porque cansará de procurar e
nada vai encontrar. A prefeita Ana
Helena, de repente, não deve
fazer muita coisa mesmo.

PORTO
Ninguém sabe quando serão
concluídas as obras da ponte que
liga os município de Propriá (SE)
à Porto Real do Colégio (AL),
estariam em ritmo acelerado, e com
previsão de ser concluída no
início deste ano. Passados seis
meses, ao que parece, pouca
coisa mudou desde então. A
assessoria de comunicação do
DNIT/SE informou que a obra
está dentro do período de 180
dias previsto em contrato, por se
tratar de uma obra de emergência,
segundo o órgão. Porém, o prazo
já venceu, pois, em setembro, a
obra já tinha sido iniciada e até
agora não foi finalizada. Com 860
metros de extensão e 26 metros
de largura, o empreendimento, foi
orçado em R$ 123,25 milhões. E o
povo paga pela
irresponsabilidade dos
administradores públicos.

PEDRA MOLE
Além da história sobre o
surgimento da cidade, pouco se
sabe o que acontece ali. Ninguém
informa no site da prefeitura o que
prefeito já fez até agora. Mas os
salários são recebidos, inclusive
do administrador municipal João
José de Carvalho Neto.

PEDRINHAS
Prefeitura de Pedrinhas adquire
terreno para ampliação do
cemitério da cidade. Atendendo
a uma reivindicação da população
desde que foi assumiu o
município, o prefeito Zé de Bá tem
buscado meios de solucionar

este problema, já que o cemitério
está ficando pequeno para a
população do município. Com a
aprovação pela Câmara foi
adquirida a área no entorno do
cemitério e a Escritura já está
Registrada no Cartório de Imóveis
em nome do município. Obras de
limpeza e construção de muro
vem sendo realizadas pela
Prefeitura. Pelo menos ele pensa
nos mortos e com isso fatura os
votos de quem não se for para a
última morada.

FREI PAULO
A Prefeitura de Frei Paulo através
da Secretaria Municipal de
Assistência Social em parceira
com o SENAC, realizou no Clube
Social Dr. Rubens Andrade, a
solenidade de entrega dos
certificados aos alunos que
concluíram os cursos de
qualificação profissional de
Salgadeiro, Manicure/Pedicure,
Auxiliar de Cozinha, Confeiteiro,
Cabeleireiro, Eletricista,
Informática, Confeiteiro, Pizzaiolo
e Costureiro, executados por meio
do PSG-Programa Social de
Gratuidade e PRONATEC-
Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego que
tem como  objetivo expandir,
interiorizar e democratizar a oferta
de cursos técnicos e
profissionais.

PINHÃO
A Prefeitura de Pinhão acredita
que a prática esportiva e as
atividades físicas são um
investimento na qualidade de
vida da população. Por isso, a
construção de espaços
adequados é bastante valorizada
pela administração.
Recentemente, foi entregue à
comunidade a Academia da
Saúde, uma obra realizada com
recursos oriundos do Ministério
da Saúde, através do Fundo
Nacional de Saúde (FNS). Na
solenidade de entrega, o prefeito
Eduardo Marques prometeu que
outras obras já iniciadas seriam
inauguradas até o final de sua
gestão. Prova disso, está em fase
de conclusão a construção da
quadra poliesportiva coberta com
vestiário do Colégio João Lima
Feitosa, na praça Lourival
Baptista, região da sede do
município. A obra está prevista
para ser entregue em breve.

LOMBADA

O deputado estadual Zézinho
Guimarães, PMDB, pede ao
Governo do Estado que determine

ao diretor-presidente do D.E.R,
Antônio Vasconcelos, que
construa um redutor de
velocidade no povoado
Queimadas, no município de
Ribeirópolis, na Rodovia Josué
Passos (Rota do Sertão) próximo
aos logradouros públicos como
Escola Municipal Joaquim Pereira
de Lima, posto de saúde Maria
Cleide Lene Lima Santos e a
Capela Nossa Senhora da Boa
Esperança.

BOQUIM
O Governo do Estado fará cessão
de uso ao município de Boquim
do imóvel onde funciona a Escola
Municipal Joaldo Barbosa, que
pertence ao Estado de Sergipe.

INFLUENZA

Segundo o secretário municipal
de Saúde, Antônio José Saraiva
de Almeida, a Prefeitura
Municipal de Aracaju (PMA) vai
realizar, de 30 de abril a 20 de maio,
a 18ª Campanha de Vacinação
contra a Influenza. O calendário
foi definido pelo Ministério da
Saúde e, apesar da campanha ter
sido antecipada em algumas
cidades, na capital sergipana ela
vai seguir as datas que já haviam
sido pré-estabelecidas. A meta da
Secretaria Municipal da Saúde
(SMS) é imunizar 80% do público
alvo que, este ano é de 125.097
pessoas. O objetivo é reduzir as
complicações, mortalidades e o
número de internações
ocasionadas pelos três tipos de
Influenza: H1N1, H3N2 e B.

PRIORITÁRIOS

A vacinação de combate a
Influenza, na rede pública, é
destinada a alguns grupos
prioritários: crianças de 6 meses
a menores de 5 anos, doentes
crônicos, idosos com 60 anos ou
mais, trabalhadores da saúde,
gestantes, puérperas (mulheres
com até 45 dias após o parto), a
população privada de liberdade
e os trabalhadores do sistema
prisional. As crianças a partir de
6 meses, que nunca foram
imunizadas contra a Influenza,
precisam receber duas doses da
vacina, com intervalo de 30 dias
entre elas. Aquelas crianças que
foram vacinadas no ano passado,
esse ano só recebem uma dose.
A vacina é segura e só não pode
ser aplicada em pessoas que
tenham alergia a ovo ou que
estejam com febre no momento
da imunização.
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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

A CONQUISTA SÓ VEM COM DETERMINAÇÃO E LUTA!

Questão resolvida: Justiça manda VLI cumprir ACT 2014/2016!
A 5ª Vara do Trabalho deferiu liminar em

atendimento à ação de cumprimento
interposta pelo SINDIMINA, obrigando a VLI

Operações Portuárias a reajustar os salários de
todos os seus empregados lotados em Sergipe
com base em 100% do INPC do período de 01/

11/2014 a 30/10/2015, correspondente a
10,55%, bem como pagar o abono salarial de
R$ 1.400 reais, itens do ACT 2014/2016 que a

empresa descumpriu.

O Advogado do SINDIMINA, Dr. Ademir Meira.

A decisão
judicial que obriga a
VLI a implantar em
folha de pagamento,
até o dia 05 de abril
do corrente ano, o
reajuste de 10,55%
sobre os salários,
benefícios e demais
itens da
remuneração, bem
como a efetuar o
pagamento do abono
de R$ 1.400 reais, é
retroativa a 01 de
novembro de 2015.
Portanto, fique
atento. Faça as suas
contas, afinal, o seu
salário, os benefícios
e demais itens
r e m u n e r a t ó r i o s
devem subir 10,55% a
partir de 1º de
novembro de 2015 em
diante!

CABE RECURSO?
Claro, que

cabe! Entretanto,
como se trata de
deferimento de
liminar, que é uma
antecipação de
tutela, ou seja, uma
proteção antecipada
ao direito dos
trabalhadores, a
empresa VLI tem que
c u m p r i r
imediatamente a
decisão judicial,
implantando na folha
de pagamento, até o
dia 05 de abril deste
ano, o reajuste de
10,55% sobre salários,
benefícios e demais
itens da
remuneração, além
de pagar o abono de
R$ 1.400 reais.
Conhecendo o
“modus operandi” da
Vale e de suas
subsidiárias, a VLI,
com certeza, já deve
ter recorrido

objetivando cassar a
liminar que a obriga a
honrar o ACT 2014/
2016. Entretanto, se
até 5 de abril ela não
conseguir o seu
intento, tem que
cumprir a liminar e
esperar a tramitação
do seu recurso até
instância final!

CONFIAMOS NA
JUSTIÇA!

E n t r e t a n t o ,
considerando-se o
fato de que a liminar
concedida pela 5ª
Vara do Trabalho
atende ao imperativo
do direito líquido e
certo que têm os
trabalhadores, de
usufruírem do ACT
celebrado e assinado
pela própria VLI, o
qual tem força de lei
e, portanto, a sua
i n a d i m p l ê n c i a
representa uma
afronta a um
dispositivo legal, a
direção do SINDIMINA
confia que qualquer
eventual recurso por
parte da empresa,
visando à cassação da
referida liminar, não
há de prosperar. “Em
nossa ação de
cumprimento, o
advogado do
SINDIMINA, Dr. Ademir
Meira, além de
apresentar fortes
argumentos fáticos e
jurídicos que foram
determinantes para a
Justiça do Trabalho
conceder a
antecipação da tutela
(liminar), ainda fez
um histórico sobre a
época em que a VLI
sucedeu a Vale S/A no
TMIB, oportunidade

em que a referida
subsidiária pressionou
os trabalhadores,
forçando-os a assinar
abaixo-assinado, o
que culminou na
aprovação do ACT
2014/2016, imposto
por ela, em condições
prejudiciais aos
trabalhadores, que
tinham mais
vantagens e
benefícios no ACT
celebrado com a
Vale, que tinha
vigência assegurada
até 30 de outubro de
2015”, explica
Luismar, Presidente
do SINDIMINA,
dizendo que confia
que a Justiça do
Trabalho, ao apreciar
os recursos que a VLI
vier a interpor, haverá
de convalidar, em
todas as instâncias, os
termos do ACT 2014/
2016, porque se trata
de um instrumento
que foi celebrado
espontaneamente e
representa a vontade
das partes (empresa e
t r a b a l h a d o r e s ,
através do
SINDIMINA), e admitir
que uma das partes
signatárias possa, a
seu bel prazer,
desrespeitá-lo quando
bem entender, é o
mesmo que instaurar
a insegurança
jurídica, o caos.

SÓ FALTAM SETE
DIAS!

Portanto, a
partir de agora,
entramos em
contagem regressiva.
A partir de hoje, 29
de março, só faltam 7
dias para a empresa
c u m p r i r
integralmente a
decisão judicial,
p a g a n d o
retroativamente a 1º
de novembro de 2015,
o reajuste de 10,55%
sobre os salários,
benefícios e demais
itens da
remuneração, além
de R$ 1.400 reais a
título de abono! É isso
aí, companheiros/as!
É dinheiro extra no
bolso, fruto da luta do
seu SINDIMINA! Faça
bom uso dele com
você e sua família. E
não esqueça: pra que
o SINDIMINA continue
forte e lutando em
defesa dos seus
direitos e interesses,
é preciso do seu
apoio. Sindicalize-se!
Peça hoje mesmo a
ficha de filiação pelo
telefone 3211-5007 ou
diretamente a um dos
dirigentes sindicais
mais próximos de
você, preencha-a e
assine-a e envie-a ao
S I N D I M I N A !
T r a b a l h a d o r
consciente é
t r a b a l h a d o r
sindicalizado!

DENÚNCIA ABERTA À SOCIEDADE E AOS
PODERES CONSTITUÍDOS

O SINDIMINA repudia
demissões em massa na
Vale e perseguições aos

trabalhadores!
A senzala pós-moderna da Vale Fertilizantes

em Sergipe não respeita nem mesmo
trabalhadores estáveis, visto que

recentemente a empresa demitiu até mesmo
um trabalhador membro efetivo da CIPAMIN

sem sequer instaurar o competente inquérito
para apuração de falta grave, como

determina a legislação. O SINDIMINA requereu
oficialmente a revogação da demissão do
cipeiro, mas a empresa ignorou tal apelo.

A direção do
SINDIMINA vem a público
manifestar o seu repúdio à
onda de demissões colocada
em prática pela Vale
Fertilizantes e pela VLI
Operações Portuárias,
ambas subsidiárias da
mineradora Vale S/A em
Sergipe, bem como
denunciar o clima de terror
e toda sorte de perseguições
aos trabalhadores,
perpetrados pelos gerentes
e supervisores de ambas as
empresas, tendo como
objetivo o aumento da
produtividade a qualquer
custo.

Embora ambas as
empresas tenham, à luz da
legislação, a faculdade de
admitir ou demitir
trabalhadores, sempre que
acharem conveniente, nós,
diretores do SINDIMINA, fiel
aos compromissos com os
trabalhadores e com a
sociedade sergipana,
repudiamos o caráter
escravagista e desumano
das políticas administrativas
e de recursos humanos de
ambas as empresas, herança
perversa da Vale S/A após a
privatização lesa-pátria
promovida pelo governo
demo-tucano de FHC, e
denunciamos que o
fechamento de postos de
trabalho e o enxugamento
das equipes de trabalho,
visam tão somente à
substituição de
trabalhadores mais antigos
e com salários melhores, por
trabalhadores novatos e
pagos com salários de fome,
medida absurda que, além
de refletir-se na sobrecarga
dos trabalhadores
remanescentes, resulta na
precarização do ambiente de
trabalho, pelo desdém com
as normas de saúde e de
segurança, pondo em risco
a vida de inúmeros
trabalhadores e pais de
família, que se expõem a
acidentes diariamente para
cumprir as absurdas metas
de produtividade.

V o m i t a n d o
arrogância e truculência, os
gerentes e supervisores da
Vale Fertilizantes, sem
exceção, cumprem o
perverso e desumano papel
de carrascos, ora semeando
o terror, a intranquilidade e
o medo, como forma de
exaurir os trabalhadores até
a última gota de suor, para
o atingimento das absurdas
metas de produtividade, ora
demitindo os desafetos, os
que não se enquadram nos
padrões de produtividade,
ou aqueles que, mesmo
investidos da autoridade

para contestar tais abusos,
como os membros da
CIPAMIN, por exemplo, visto
que recentemente a Vale
Fertilizantes demitiu por
justa causa até mesmo um
dos membros da CIPAMIN,
num processo que, até
prova em contrário, foi feito
à margem da lei!

A Vale, assim como
as suas subsidiárias, são
meras concessionárias de
permissões para explorar as
riquezas minerais
brasileiras. E, portanto, é
inadmissível que tais
empresas, que já respondem
a inúmeros processos por
sonegação fiscal e
tributária, sejam
promotoras, também, da
instabilidade social,
econômica e política,
através de um processo de
demissão sistemático e
contínuo, vitimando
trabalhadores com vários
anos de bons serviços
prestados e que ajudaram a
construir a grandeza dos
indicadores econômico-
financeiros que a empresa
exibe!

Nós, diretores do
SINDIMINA, repudiamos com
veemência a arrogância e a
truculência dos capitães-do-
mato da Vale em Sergipe,
que de forma selvagem têm
demitido sumariamente
inúmeros trabalhadores,
sobretudo os que não se
enquadram nos perfis e
padrões de produtividade
que beiram à exaustão física
e psicológica. E
aproveitamos o momento
para fazermos um apelo
dramático às autoridades
(Governador, deputados
estaduais e federais,
senadores, prefeitos,
vereadores, além dos
ministérios públicos
estadual e federal, e os
poderes constituídos, para
se somarem a nós na luta
pela revisão das concessões
e licenças de exploração
mineral e de arrendamento
de infraestruturas, assim
como das cláusulas
contratuais de empréstimos
e financiamentos públicos,
afinal, não se admite que
empresas beneficiárias de
ações governamentais
promovam de forma tão
brutal o caos social, como a
Vale e suas subsidiárias vêm
fazendo com o Brasil, com
os Estados e Municípios
onde elas atuam. Chega de
demissões! Chega de
perseguições! Os
trabalhadores não são
escravos!
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