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Governo participa de ato público
em defesa do Rio São Francisco

Secretário de Estado
do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos, Olivier
Chagas, representou o
governador em exercício,
Belivaldo Chagas, no Ato
Público “Cidades
Sustentáveis e em Defesa do
Rio São Francisco”, realizado
no auditório do Tribunal de
Contas do Estado (TCE/SE).
O evento foi realizado pela
Arquidiocese de Aracaju,
através do CNLB/Conal
(Conselho Nacional do
Laicato do Brasil), entidade
presidida – em Sergipe - por
Ricardo Lima, para quem a
união dos órgãos e entidades
vai ser de grande valia para a
formação de uma sociedade
mais igualitária, que tenha
como foco a questão
ambiental. “É preciso olhar o
rio como parte integrante da
sociedade, o homem deve

usá-lo em seu benefício e não
destrui-lo”, disse.
Voltada aos representantes
dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, bem
como movimentos sociais,
pastorais, entidades públicas
e toda a sociedade civil
sergipana, a iniciativa buscou
colocar em prática ideias
contidas na encíclica
“Laudato Si”, do papa
Francisco, que fala sobre
preservação do meio
ambiente.
Para o secretário de Estado
de Meio Ambiente,  Olivier
Chagas, o evento tocou em
assuntos muito atuais, como
o desenvolvimento
sustentável e a defesa do Rio
São Francisco. “O Estado de
Sergipe já tem políticas muito
claras na busca pela
sustentabilidade porque o
Governo visa não só o
desenvolvimento econômico,

mas também a
responsabilidade com o meio
ambiente. Já temos uma
política de defesa do Rio São
Francisco, até porque é um
rio que é fundamental para os
sergipanos, tem muita
funcionalidade com a
produção de energia elétrica,
pesca, navegação e turismo.
Temos a obrigação de
defendê-lo. Essa foi uma
grande oportunidade para
que todos nós pudéssemos
discutir formas de melhorias
para o ‘Velho Chico’. A
Arquidiocese está de
parabéns pela iniciativa”,
reforçou.
Durante o evento, o
superintendente de Recursos
Hídricos da Secretaria de
Estado do Meio Ambiente,
Ailton Rocha, proferiu
palestra com o tema
“Reflexão sobre o Rio São
Francisco”. Ailton é também

presidente da organização do
XIII Simpósio de Recursos
Hídricos do Nordeste e
membro da Comissão de
Direito do Meio Ambiente da
OAB/SE.
Também foram parceiros do
evento a Universidade
Federal de Sergipe (UFS), o
Ministério Público Federal

(MPF) e o Estadual (MPE/
SE) e a Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB/
SE). Participaram do Ato
Público, além dos
representantes do Conal, o
presidente do TCE/SE,
conselheiro Clóvis Barbosa;
a deputada estadual Ana
Lúcia; o arcebispo titular da

Arquidiocese de Aracaju,
dom José Palmeira Lessa; o
professor de Direito da UFS,
Jose Lima; a procuradora do
Ministério Público Federal em
Sergipe (MPF/SE), Martha
Carvalho de Figueiredo; e a
promotora de Justiça, Miriam
Teresa Cardoso Machado.

Secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Olivier Chagas, representou o governador em exercício, Belivaldo Chagas

População paga mais impostos municipais
A sensação de que o brasileiro
paga muito imposto, mas quase
não percebe uma
contrapartida do poder público
não é só uma impressão. Ao
analisar os dados
comparativos de arrecadação
dos impostos e o valor
aplicado como investimento,
nota-se que existe mesmo uma
distância grande entre os
valores.
Nas capitais São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte,
Salvador, Porto Alegre, Recife
e Manaus, o contribuinte paga,
em média, R$ 1.058,33 de
impostos exclusivamente
municipais por ano.
Por outro lado, o valor médio
de investimento que essas
prefeituras fazem em obras e
novos equipamentos equivale
a R$ 311,03 por contribuinte.
Ou seja, o retorno per capita

do imposto pago é de 29,3%.
Os dados são do levantamento
feito pelo R7 no Portal Meu
Município.
O portal foi criado com o
objetivo de permitir o
acompanhamento das
finanças dos municípios,
mostrando dados de
arrecadação, despesas
correntes e investimentos. É
possível fazer a comparação
entre as cidades e o acesso
ao site é gratuito.
“O portal surgiu em 2014 e
reúne dados oficiais sobre as
finanças e despesas dos
municípios. A base de dados
vai de 2010 a 2014. No final
de julho, serão atualizados os
dados de 2015 e também serão
criadas abas especiais sobre
as eleições municipais”, disse
Miriam Ascenso, gerente do
Portal Meu Município.

No site, o  contribuinte
também consegue comparar
os valores dos tributos.  O
IPTU (Imposto Predial e
Territorial Urbano) gera para
a prefeitura de São Paulo R$
501 por habitante. De IPVA
(Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores) a
cidade recebe R$ 183, no
entanto, o investimento em
obras e novos equipamentos
públicos é de R$ 348,97.
No Rio de Janeiro, a
arrecadação dos impostos,
dividido pelo total de
habitantes, é menor do que o
de São Paulo: R$ 310 de IPTU
e R$ 98 de IPVA, mas reverte
uma fatia maior em
investimentos. São R$ 548,55
por contribuinte ao ano.
Nas sete cidades pesquisadas
pelo R7, o valor anual que os
municípios gastam com a

prestação serviços públicos é
de R$ 2.329,97 por habitante.
O dado sobre despesas com
prestação de serviços per
capita é o gasto com:  salário
dos servidores, despesas fixas
de escolas, hospitais e
transporte público. Também
entram as despesas com
manutenção e contas de luz e
energia. Parte desta despesa
é paga com recursos que são
repassados dos estados e do
governo federal.
Já o item investimento é a
compra de novos equipamentos
e as obras públicas. Por
exemplo: se a prefeitura
comprar 100 computadores
para uma escola, o valor entra
como investimento. No ano
seguinte, as despesas com a
manutenção e energia elétrica
desses computadores entram
como despesa de prestação de
serviços.

Divulgação

Divulgação



GAZETA HOJE Página 223 A 30 DE JULHO 2016GAZETA HOJE Página 2

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
Tel 3044-7545

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

Milagre da multiplicação das dividas e misérias
Em outubro, milhares de salvadores da pátria estarão disputando o céu e depois

dirão que chegaram ao inferno. São os candidatos a prefeito e vereador. Em Sergipe, todos
os administradores se queixam da quebradeira, mas nenhum quer entregar a chave do cofre.
Os que não poderão mais disputar, terão nos amigos do peito e até do bolso, os indicados
certos, para que o povo eleja.
A maioria vai multiplicar a miséria e ninguém poderá se queixar depois que os postos de saúde
não têm médicos e nem medicamentos, que as ruas e avenidas estão esburacadas, as escolas
sem merenda e professores, as ruas sem a mínima segurança pública e os salários dos servidores
estão em atraso.
É preciso entender que o Brasil é cada município, não importa o número de habitantes e se é
capital ou apenas mais um ente federalizado. É fundamental, compreender que o país só
crescerá com o desenvolvimento de cada cidade, principalmente no campo, onde a base da
humanidade se encontra, porque não adianta tecnologia de ponta, se o ser humano não tiver
água e comida.
Aracaju tem seus problemas, mas para a capital se dirigem aqueles que não conseguiram uma
oportunidade vida digna numa cidade do interior, sobretudo, de outros Estados. O campo
vem se esvaziando e nós seremos grandes importadores de alimentos, caso não se frei esta
transferência de mão-de-obra das zonas rurais para as cidades, onde ela não tem especialização,
para o que se precisa, e, naturalmente, vai morar em invasões, em condições subumanas, com
os salvadores da pátria prometendo mágicas e os aproveitadores, querendo aparecer, para
que permaneçam no poder. Todo cuidado é pouco. Sai detrás da cerca, pule o arame farpado
e mostre que é poderoso, elegendo quem realmente poderá fazer alguma coisa. Sei que é
difícil escolher, mas o povo inteligente, sabe o que faz.

POÇO REDONDO

Viabilizar medidas necessárias de
combate ao mosquito transmissor
da dengue, chikungunya e o zika
vírus nos municípios de Nossa
Senhora da Glória, Monte Alegre
de Sergipe, Porto da Folha,
Aquidabã e Poço Redondo. Este
é o objetivo da indicação de
número 196/2016, do deputado
estadual Jairo Santana
(foto),PRB, aprovada na
Assembleia Legislativa de
Sergipe (Alese). De acordo com
o último Levantamento de Índice
Rápido para Aedes aegypti
(LIRAa), divulgado pela
Secretaria de Estado da Saúde, as
cidades supracitadas estão em
zona de alto e médio risco de
infestação do mosquito
transmissor da dengue,
chikungunya e o zika vírus. “O
fato dos municípios estarem
sofrendo por uma grave crise
financeira, é importante a
participação integrada dos
governo”, argumenta Jairo
Santana.

PRESSÃO

Prefeitos de municípios
endividados com a União exigem
do governo tratamento idêntico
ao recebido pelos Estados e
estudam entrar com ações no STF
para suspender o pagamento de
parcelas do financiamento das
dívidas. O benefício foi obtido por
governadores depois de um
acordo que suspendeu o
pagamento das prestações
mensais até dezembro. Apenas o
Estado de São Paulo vai
continuar a pagar as parcelas, mas
com desconto de R$ 400 milhões.
Esse acordo vai custar R$ 50
bilhões para o governo federal até
2018.

ARAUÁ

A buraqueira da rodovia Antipas
Costa, principalmente no
povoado Sucupira, no município
de Arauá, tem causado inúmeros
acidentes, deixando a população
preocupada. Esta via ligar o
município a BR-101. O trecho
mais perigoso é em frente à casa
de Manoel de Cazuza. Por conta
do intenso tráfego de caminhões
pesados, as pistas ficam mais
perigosas. A comunidade pede ao
Governo do Estado que
providencie a recuperação
asfáltica da Antipas Costa.

ESBURACADAS

A malha viária do bairro Santa
Maria foi danificada pelo
trafego de veículos pesados,
que trabalham em obras
particulares e de entes públicos
na região. Esse foi mais um dos
graves problemas deixados
pela gestão anterior. Para
agravá-lo, as chuvas que caíram
recentemente na capital
castigaram ainda mais o
pavimento das vias públicas
mais movimentadas do bairro.
Para minimizar os estragos, a
Prefeitura de Aracaju, por meio
da Empresa Municipal de
Obras e Urbanização (Emurb),
voltou a trabalhar na localidade
com uma série de medidas
emergenciais a fim de
normalizar a qualidade do
asfalto e garantir o tráfego com
segurança.

BOMFIM DE ARAUÁ

Pais e alunos do Colégio
Estadual Manuel Bomfim
recorreram ao deputado
estadual Garibalde Mendonça,
PMDB, a fim de que ele
interceda junto ao Governo do
Estado, para que seja
recuperada toda estrutura da
escola, a fim de que possam
estudar em lugar decente e os
professores desenvolverem as
suas atividades em perfeitas
condições de trabalho.

LICENÇA

Um liminar expedida permitiu
que o grupo Estre Ambiental,
retomasse as atividades na
Unidade de Transbordo de
Resíduos, localizado em Nossa
Senhora do Socorro.  A empresa
havia sido interditada pela
Adema que alegou o
descumprimento das
condições estabelecidas na
licença concedida para o
funcionamento da unidade.

TRANSBORDO

A Unidade de Transbordo de
Resíduos administrada pela
Estre está instalada na altura do
km 09 da BR 235, no município
de Nossa Senhora do Socorro.
A Adema alegou que uma das
irregularidades era o acúmulo
de lixo no local e que a Estre
transformou, irregularmente a
unidade um verdadeiro lixão “a
céu aberto”. A empresa
lamentou a interdição e voltou
a reforçar que a operação da
unidade cumpre todos os
requisitos da legislação
ambiental vigente.

CANINDÉ
 

Foi lida pela mesa diretora da
Assembleia Legislativa de
Sergipe (Alese), a indicação nº
190/2016, de autoria do
deputado estadual Jairo
Santana, que propõe mudança
da nomenclatura da “orla” do
município Canindé do São
Francisco, para receber o nome
do ex-prefeito Salomão Profírio
de Brito.

VONTADE

Segundo Jairo, a intenção é atender
aos pedidos da população do local.
“Ele era um homem respeitado e
chefe de família exemplar. Seu
Salomão, como era conhecido, só
foi prefeito de Canindé por
mandato tampão de apenas dois
anos, mas marcou o seu período
pela atenção especial que deu à
educação e pelo zelo que teve com
o pouco dinheiro do município. Por
isso, acho justa a homenagem a
esse grande homem”, disse.

HOSPITAL

O Hospital Regional Nossa Senhora
da Glória João Alves Filho está em
reforma há vários anos e não uma
solução. A secretária de Estado da
Saúde, Maria Conceição
Mendonça Costa, não sabe quanto
custa à obra e nem quando será
concluída.

FALIU

A Construtora Vitória Ltda faliu e
não concluiu as obras do Hospital
Regional de Glória, que foi
projetado para ter 200 leitos e
equipamentos modernos. Tudo
está no papel.
FOSSA
Uma grande fossa séptica a céu
aberto fica ao lado do Hospital de
Glória servindo como criadouro de
mosquito e propiciando várias
doenças para a população, que não
tem onde se curar da
irresponsabilidade das
autoridades.

JAIRO

O deputado Jairo de Glória, que
adicionou ao nome o da sua cidade,
nada fala em prol dos seus
conterrâneos e ontem não gostou
quando o ribeiropolitano Georgeo
Passos, PTC, cobrou do Governo
do Estado a conclusão das obras
do Hospital Regional de Nossa
Senhora da Glória. Após ouvir
Georgeo falar por quase uma hora,
Jairo descobriu que tem língua e
falou, comentando que é fácil ser
oposição e cobrou de Georgeo
Passos um relatório sobre as
centenas de cirurgias realizadas no
hospital da cidade. Descobriu-se
que não costuraram a língua de
Jairo. Ele fala.

OUTUBRO 2014

Em outubro de 2014, a Cehop
repassou a responsabilidade da
reforma do Hospital Regional de
Nossa Senhora da Glória para a
Secretaria de Estado da Saúde e até
agora nada foi feito.

ROUPA

Ninguém consegue explicar como
as roupas do Hospital Regional de
Nossa Senhora da Glória são
transportadas mais de 100
quilômetros, para que sejam
lavadas em Aracaju. Dá para
explicar.

FESTIVAL
 

Entre os dias 3 e 14 de agosto, a
Associação Brasileira de Bares e
Restaurantes - Seccional Sergipe
(Abrasel-SE), a Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio
e Turismo (Semict) e o Sebrae
realizam a segunda edição do
Festival do Caranguejo. A iguaria
regional que encanta nativos e
visitantes será o ingrediente
principal de pratos especiais
servidos em dezenas de
restaurantes da capital.

IMPORTADOS

A Comissão de Desenvolvimento
Econômico, Indústria e Comércio
da Câmara dos Deputados
aprovou o Projeto de Lei 7583/
14, do deputado Antonio Carlos
Mendes Thame (PV-SP), que
determina que todos os produtos
importados comercializados no
País submetam-se às normas de
certificação da Regulamentação
Técnica Federal. O parecer do
relator, deputado Mauro Pereira
(PMDB-RS), foi favorável à
matéria, com emenda e
complementação de voto. Entre
as normas a serem obedecidas,
ele cita as normas da Agência de
Vigilância Sanitária (Anvisa); do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; da
Receita Federal; e do Instituto de
Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro).

CONTAS

O médico deputado estadual
Gilson Andrade, PTC, cobra do
Governo de Sergipe prestação de
contas da Secretaria da Saúde.
Ele diz que não sabe como estão
as finanças da ente estatal nos
últimos quatro quadrimestres.

DEBATE

O vice-presidente da Comissão
de Saúde da Assembleia
Legislativa, deputado Zézinho
Guimarães, PMDB, sugere uma
discussão ampla sobre as contas
da Secretaria de Estado da Saúde.

NOVEMBRO

Em novembro de 2015, o
deputado Gilson Andrade, PTC,
teve um requerimento
convocando representantes da
Fundação Hospitalar de Sergipe
para explicar sobre os recursos
da instituição e até agora
ninguém apareceu. Ele considera
isso um desrespeito ao
parlamento estadual. Até agora o
presidente Hans Lobo não deu
notícia e nem vai dar. Claro que
não está internado em nenhum
hospital público, porque ele não
é besta.

INDICAÇÃO

A nomeação de Hans Lobo para
a presidência da Fundação
Hospitalar do Estado de Sergipe
foi uma indicação médico
lagartense ex-deputado federal e
presidente do diretório estadual
do PT, Rogério Carvalho.

 AMPARO

O Hospital Regional Amparo de
Maria, importante para Estância
e outros municípios do sul do
Estado, mais uma vez, vive
situação difícil. Os médicos
anestesistas estão sem receber os
salários e várias cirurgias foram
adiadas.

REPENSAR

A professora deputada estadual
Maria Mendonça, PP, lastima que
diversas autoridades não
respeitam o parlamento estadual,
porque são convidadas ou
convocadas para tirar dúvidas
dos deputados e não aparecem.
Entende que a postura da
Assembleia Legislativa em
relação a este fato tem que ser
repensada.

DÍVIDA

Ao ouvir um colega deputado
questionar qual é a dívida da
Secretaria de Estado da Saúde,
Zézinho Guimarães, PMDB, disse
que não quer saber o tamanho do
débito, mas sim que os serviços
são prestados à população.

FARRA

Diárias pagas aos parlamentares
chegam a mais de R$ 51 mil.
Segundo denúncia do ex-
vereador Givaldo Silva, a atual
administração da Câmara
Municipal de Barra dos
Coqueiros faz uma verdadeira
farra com o dinheiro do povo.
Nos primeiros três meses de 2016
a Câmara Municipal da Barra dos
Coqueiros, gastou mais de 780 mil
reais. Apenas nos 3 primeiros
meses de ano de 2016, os três
primeiros  meses do fim da
presente legislatura, a Câmara
Municipal de Barra dos
Coqueiros,  custou aos municípes
a importância de R$ 782.111,93.

VENCIMENTOS

Só com a rubrica “vencimentos e
vantagens fixas - pessoal civil”,
o gasto foi de R$ 513.278,42.
Outros R$ 88.518,00 foram
dispendidos com “serviços de
terceiros - pessoas jurídicaS”. De
“obrigações patronais” foram
pagos R$ 105.335,67 . E com
“outras despesas de pessoal
decorrentes de contratos de

terceirização” o custo foi de R$
6.600,00.

 CONSUMO 

O curioso, em tudo isso é que
com “material de consumo”,
aquilo que é imprescindível para
o funcionamento daquela Casa
não foi gasto nada, os vereadores
e funcionários não usam papel
higiênico, nem detergente para
limpar os banheiros etc e tal. Em
2016 o Presidente da Câmara
Municipal de Barra dos
Coqueiros, pretende gastar com
diárias R$ 65.000,00 e em apenas
três meses já gastou  R$ 51 mil
reais, uma farra para ninguém
botar defeito.  A crise ainda não
chegou na CâMara Municipal e
viva ao dinheiro do povo.

DOIS ANOS

Só dois depois e por conta das
eleições, o prefeito Airton
Martins (foto) mandou consertar
uma ponte importante para os
moradores do Pelourinho. Claro
que um bando de puxa-sacos
começou a soltar fogos e a dizer
que este é um prefeito que se
preocupa com a população,
porque faz.

INCOMPETENTE

Como nem todo mundo é idiota e
está no bolso do prefeito Airton
Martins, PMDB, moradores de
Barra dos Coqueiros criticam a
demora na realização de obras e
só agora é que Airton descobriu
que é prefeito e tem que fazer
alguma coisa. As eleições serão
duras.

SÃO CRISTÓVÃO
O deputado estadual Garibalde
Mendonça (PMDB) registrou na
Assembleia Legislativa de
Sergipe (Alese), indicação de nº
184 de 2016, que solicita a
construção de uma praça com
quadra poliesportiva no povoado
Colônia Miranda, localizado no
município de São Cristóvão.

  Avenida 7 Setembro, 250
 Centro - Aracaju - SE

Tel:3214-3485

ARMARINHO
SANTO ANTONIO

ARMARINHO
SANTO ANTONIO

Completo sortimento  de tudo
que você precisa para sua
costura.Confeccionamos roupas
e fantasias para qualquer festa.
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Peças e Serviços

Avenida Desembargador Maynard, 1099 –
Cirurgia – CEP: 49055-210- Tels: (79) 3214-

2119/9 9940-0277 – Ajus/Se

Pneus - Baterias - Amortecedores -
Embreagens - Correias

 Alinhamento de Direção- Pintura
Automotiva - Mecânica em

geral - Ar condicionado - Chaparia e etc.

Temos
açaí
e cupuaçu

Tem um ditado popular que diz: “A união faz a força” e é com esse objetivo que o
Sergipe Redentores vem com tudo no próximo ano. Depois de constantes insucessos, duas
equipe de futebol Americano que antes eram: Sergipe Bravos e Aracaju Imortais  dissolveram
e alguns atletas fundaram o Aracaju Imortais. Depois de muita polêmica, rivalidade e derrotas,
resolveram se unir para fortalecer o esporte em Sergipe.
 A criação deste novo clube chega num momento delicado no Futebol Americano no Estado.
Bravo e Imortais ficaram na lanterna de ambas divisões da Liga Nordestina. Os Imortais
surgiu em 2013, após um rompimento de ex-atletas e gestores do Bravos que já estava em
atividade desde 2018.
Surge então uma nova equipe no futebol Americano: Sergipe Redentores. Vamos conversar
com um ex-atleta das duas equipes e que foi eleito para presidir a nova equipe, Flávio Feitosa.

 Futebol Americano

Vem aí SERGIPE REDENTORES

Gazeta Hoje- Como surgiu o
Redentores e por que surgiu?
Flávio Feitosa- Prá falar como
surgiu Sergipe Redentores nós
temos que falar das duas equipes
que motivaram o surgimento dos
Redentores que eram: Sergipe
Bravos e Aracaju Imortais.
Primeiramente houve um
desentendimento entre ex-atletas
do Aracaju Bravos, que depois
veio a se tornar Sergipe Bravos
houve essa cisão do time e os
atletas saíram e fundaram o
Aracaju Imortais, porém, essa
divisão das duas equipes acabou
enfraquecendo o Bravos e
também Os Imortais que nunca
conseguiu  realmente despontar
no cenário do Futebol Americano
seja no Nordeste, no restante do
Brasil. Então visando o
crescimento do F.A em Sergipe os
antigos diretores da agremiação
conversaram e resolveram se unir
e perceberam que divididos não
chegariam a lugar algum, só
amargando derrotas. Por isso
resolveram se unir, pois a união
faz a força, dai veio o Sergipe
Redentores, dessa vontade de
fazer o esporte crescer em Sergipe
sendo um vencedor!

GH- Onde o time de futebol do
Confiança e do Sergipe entram
nessa história?

FF- Então, nós que fazemos o
Futebol Americano temos pouco
apoio, ou quase nenhum. Daí, o
Bravos correu atrás do Sergipe e
Os Imortais do Confiança prá ter
uma estrutura. Nos dando esse
apoio, que seria um campo pra
treino e jogo e em troca nós
faríamos a divulgação levando o
nome da agremiação nos locais
de jogos. Porém o que aconteceu
foi que recebemos bem menos do
que tínhamos acordado e acabou
que não demos continuidade,
nem Bravos, nem Imortais com o

Confiança. Com isso Sergipe
Redentores decidiu não ter
nenhuma ligação com qualquer
um desses times de futebol.

GH- Você como presidente do
Sergipe Redentores quais as
dificuldades encontradas como
na época de Bravos e Imortais?
FF- A dificuldade é apoio,
principalmente financeiro.
Infelizmente existe um grande
preconceito com relação ao
Futebol Americano sobre a
questão que comentam de ser um
esporte de gringo americano.
Desenvolveu-se no Brasil uma
cultura de que tudo que é
americano não presta. Americano
é coisa ruim e por ai vai...eu até
gosto desse sentimento
nacionalista, principalmente com
ralação ao futebol, mas se
pararmos para analisar nenhum
esporte é genuinamente nacional.
O vôlei é americano, o futebol é
inglês, o handebol, o basquete
tudo, não existe um esporte
brasileiro. Então não sei porquê
desse preconceito bobo sem
noção.

GH-Você acha que existe um
preconceito de que o futebol
americano é violento?

FF- Existe, claro, o futebol
americano é um esporte de
colisão, de contato físico e isso
com certeza pode gerar lesões,
problemas para os atletas assim
como outros esportes de contato.
As pessoas falam, criticam muito
o FA, porém gostam de assistir
UFC que é mais violento que o
FA. Há também algo que
comentam e dizem que “é esporte
de gigantes”. Realmente, a
maioria dos atletas que pratica
esse esporte são grandes e fortes.
E aí fica o preconceito de que vai
estragar o campo, por esse motivo
existe uma dificuldade muito

grande de conseguir campo para
treino e jogo aqui em Sergipe. Não
sei se em outros estados existe
tanta dificuldade assim, mas aqui
existe por conta desse
preconceito infundado. Nós
nunca estragamos campos que
jogamos aqui e nem o Bravos,
nem Imortais e muito menos
Sergipe Redentores. O Bravos
jogou no Batistão e não estragou
o gramado, inclusive
conseguimos colocar mais
torcedores do que Sergipe e
Confiança em jogos normais. Já
jogamos em vários estádios, no
João Hora por exemplo antes de
sermos Redentores”. Algumas
pessoas reclamam, mas o piso
não foi estragado. Jogamos este
ano no estádio Welington Elias
em Nossa Senhora do Socorro,
local que o Socorrense treina e
joga e o piso ficou intacto.
Jogamos também nos Aflitos, em
Recife pela equipe dos Imortais.
Jogamos em outras praças que
foram usadas para partidas da
Copa do Mundo como a Arena
Pernambuco com a final da Super
Liga do Nordeste que é realizada
todo o ano. O Arsenal já jogou
na arena Pantanal. A diretoria do
Internacional convocou os
diretores da Federação Gaucha
de Futebol Americano pra fazer a
final dos jogos.
Não consigo entender essa falta
de apoio aqui em todos os
sentidos.

GH- Você falou que na época que
era Estádio Batistão o Bravos
lotou o estádio. Então, o que falta
para o Futebol Americano obter
sucesso em Sergipe?

FF- Apoio. Simplesmente apoio.

GH- Você fala apoio dos órgãos
públicos é?
FF- Empresas privadas, entre
outras. Mas hoje acredito muito

mais em órgãos públicos. A crise
financeira trouxe problemas para
nós também. Tínhamos
patrocínio que era destinado as
equipes do Bravos e Imortais. A
soma era uma quantia razoável.
Este ano os patrocinadores não
renovaram seus contratos
conosco, porque perderam
vendas, então, nós deixamos de
ter essa verba a mais, como nós
não temos patrocínio nem apoio
de ninguém, tiramos do nosso
bolso, pra viagens,
equipamentos, alimentação e
suplementos, enfim tudo são os
atletas que pagam , então alguns
deles perderam seus empregos,
por conta disso e nós
consequentemente perdemos o
atleta, pois eles ficaram sem
condições de praticar o esporte.
Então precisamos de apoio dos
órgãos públicos para abrirem
espaço nos estádios para treinos
e jogos. Sei que é algo difícil, por
conta do preconceito. Mesmo
pagando para jogar em campos
particulares, não aceitam alugar
por conta do preconceito de que
vai estragar o piso do campo.
É preciso que os empresários nos
apóiem, pois o futebol americano
aqui em Sergipe vai crescer
independente de qualquer coisa,
e quem investir agora vai obter
lucro futuramente.
GH- Quais são os objetivos do
Sergipe Redentores para este
ano?

FF- O objetivo este ano era
principalmente participar da Liga
Nordeste. Sergipe Redentores
herdou essa vaga do Sergipe
Bravos. Nós estávamos na
primeira divisão da Liga Nordeste
que chamam de Super Liga,
porém, por conta de vários
problemas que sofremos, como
perda de apóio, patrocínio,
jogadores, nosso time recebeu
uma pancada muito forte, eu e a
diretoria fizemos um avaliação e
chegamos a conclusão que seria
prejudicial a equipe participar
dessa  competição este ano.
Então saímos por conta disso. O
nosso objetivo agora é o
seguinte: fortalecer a equipe, se

estruturar, fazer alguns amistosos
para obter ritmo de competição e
preparar, tanto financeiramente,
como fisicamente, ao invés de
gastar, este ano vamos poupar
para voltar mais forte no próximo
ano.

GH- É verdade que os governos
municipal e estadual não dão
apoio a vocês?

FF- Olha só, este ano só a
prefeitura de Socorro nos deu
apoio através do secretário de
Esporte e Lazer. Eles nos deu
apoio, abriu espaço para nós,
liberou o estádio Wellington Elias
para fazermos um jogo do Velho
CHico Boll contra o Marechais e
nós agradecemos muito a ele
porque os outros governantes
não abriram espaço para nós. No
passado, a Prefeitura de Aracaju
e o Governo do Estado ajudaram
o Bravos e Imortais, mas agora
não.

GH- Você acha que é
consêquencia da crise econômica
e política que passa o país?
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FF- Olha, eu não estou lá para
saber o que está acontecendo,
mas acredito que sim. Junta as
várias coisas. Existem também
alguns jornalistas que têm uma
certa influência e não fazem nada
e a grande maioria da imprensa
sergipana não conhece o esporte
ou talvez não goste ou tem um
preconceito enrustido e ao invés
de apoiar um esporte novo pra
diversificar, até porque o futebol
não tem dado alegria aos
torcedores, fica preso a uma coisa
só.

GH-O que você tem a dizer aos
torcedores do Bravos e Imortais?

FF- Tenho a dizer que Bravos e
Imortais não existem mais e vocês
devem apoiar Sergipe
Redentores. Apóiem, nós
precisamos de vocês, é de vocês
que vem a força pra estarmos
todo dia lutando. Não é fácil tirar
do bolso pra jogar. Não é fácil
deixar o nosso domingo que
poderíamos estar com a família
descansando, mas estamos lá
treinando. Por isso nos apóie, nós
precisamos de vocês.

Time de Futebol  Americano do Bravos em jogo na cidade de Maruim Aracaju Imortais na preparação para jogar
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