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Rio São Francisco enfrenta a
pior seca dos últimos anos

Nunca foi tão fácil ver o
fundo do Rio São Francisco.
Está tão raso que muitos
trechos, surgiram ilhas e a
vegetação cresceu. Com o rio
cada vez mais seco, esta
imagem tem se tornado
comum. Em pleno leito do rio,
imensos brancos de areia. Em
um local que já teve
profundidade de oito metros
está desoladora.

Está difícil até para
navegar. As pequenas
embarcações estão
encalhando. Existem pontos
que é necessário que os
passageiros precisam descer
do barco para ajudar a seguir
viagem.

É a pior seca dos últimos
100 anos e como se não
bastasse, as hidrelétricas que
ficam no caminho do rio
guardam em seus
reservatórios a maior parte da
água. Têm sido assim por
causa crise de energia que o
Brasil enfrenta.

“Seco, seco, acabado
porque o oceano vem
empurrando de lá pra cá, vem
trazendo destruindo as laterais

e vai aterrando o rio”, lamenta
o pescador Ismael Menezes.

Entre os estados de
Sergipe e Alagoas, o volume
de água não passa de 1100
metros cúbicos por segundo.
Em uma situação normal, já foi
de 2.800 metros cúbicos por
segundo.

De acordo com o
geólogo da Universidade Fed-
eral de Sergipe, Luis Carlos
Fontes, o São Francisco está
sendo maltratado. “A
tendência é que a situação se
agrave mais nos próximos
anos , causando forte impacto
em toda bacia e
principalmente no Baixo São
Francisco”, garante.

Na foz, o mar está
tomando conta e peixe de água
doce virou conversa de
pescador.

Os ribeirinhos já sentem
mudanças no gosto da água do
Rio São Francisco. Em muitas
comunidades, a água já chega
as torneiras salgada.

O caminhão da água min-
eral chega até as residências
uma vez por semana e foi a
solução.(Página 03)

Projeto MPEduc será implantado
em todos os municípios de Sergipe

O Ministério Público Federal em Sergipe e o Ministério
Público do Estado (MP/SE) lançaram,  o projeto Ministério
Público pela Educação (MPEduc). A meta é implantar o
projeto em todos os municípios, tornando Sergipe o primeiro
Estado do Brasil com atendimento integral do MPEduc.

A solenidade de lançamento contou com a presença
da procuradora-chefe do Ministério Público Federal em
Sergipe, Lívia Nascimento Tinôco, do procurador-geral de
Justiça no estado, José Rony Silva Almeida, do procurador
regional dos Direitos do Cidadão em Sergipe, Ramiro

Rockenbach, do promotor de Justiça Alexandro Santana, além
de prefeitos e secretários de educação de diversos municípios.

O principal objetivo do MPEduc é estabelecer o direito
à educação básica de qualidade. Para alcançar a meta, o
projeto prevê diversas etapas, incluindo coleta de informações,
realização de audiências públicas, visitas às escolas, entre
outras. Depois de traçado o diagnóstico das condições das
escolas públicas, o Ministério Público vai cobrar soluções dos
gestores e autoridades responsáveis.(Página 03)

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO
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Santana do São Francisco
capital sergipana do barro

As águas lúcidas e
vibrantes do Velho Chico
poderiam ser o ponto de partida
de qualquer relato sobre Santana
do São Francisco, município
distante cerca de 120 km de
Aracaju. Isso se, outra matéria
prima da natureza não fosse o
carro-chefe da região. O barro,
que suja os pés e faz lama, é o
mesmo que esculpe, ganha forma
e vai para o mundo. É o barro de
Pezão, Capilé e Chicô, antigos
artesãos da cidade, e também de
70% da população que reside
nesta localidade do Baixo São
Francisco.

Relatos bíblicos dizem que
Deus fez o céu e a terra e que da
costela de Adão se fez a mulher.
Em Santana do São Francisco, do
barro se fez mulheres, homens,
vasos, animais e mais uma
centena de seres e objetos. Do
barro construíram-se casas,
olarias, vidas inteiras e a história
de toda uma região, que tira do
fundo de grandes buracos o
sustento diário.

A partir de traços fortes,
pinturas delicadas, grandes
formas e frágeis miniaturas, as
esculturas de argila ganham vida.
A cidade do norte do estado é
polo da produção ceramista.
Conhecida antigamente como
Carrapicho, a localidade foi

batizada como capital sergipana
do artesanato. Logo em sua
entrada, o rio da pesca, dos
tototós e dos barquinhos dá as
boas vindas. O centro de
artesanato, que reúne 68 pontos

de venda, é também um dos
pontos de recepção. Um pouco
mais a frente, à beira da pista,
olarias, com grandes fornos,
produzem as cerâmicas. Do outro
lado, em grandes terrenos

baldios, carroças vêm e vão com
o barro. Os chamados
aprontadores também se
concentram neste lugar. Eles
‘apilam’, ‘agoam’, pisam e
amaciam a argila.

Aos 41 anos, militante
do PDT e em segundo
mandato de vereador, o
engenheiro civil Isaac
Medeiros admite que seu
nome está pronto para três
possibilidades eleitorais na
sucessão municipal de Nossa
Senhora da Dores no ano que
vem.

A primeira delas, e a
mais natural para Isaac, seria
a reeleição para a Câmara
Municipal. Ele foi eleito em
2008 e reeleito em 2012
sempre como o mais votado
vereador de Dores, com 1.300
e 1.045 votos,
respectivamente.

“Mas estou aberto para
disputar a Prefeitura ou a
Vice-Prefeitura. Isso vai
depender do andamento e das
necessidades do nosso
grupo”, diz Isaac. No ano
passado, Isaac foi eleitor de
Jackson Barreto ao Governo
de Sergipe.

Isaac é um dos 11
vereadores de Nossa Senhora
das Dores, dá sustentação ao
prefeito Fernando Lima,
defende a candidatura dele à
reeleição, mas admite que, se
houver dificuldade do atual
prefeito por questões judiciais,
se colocará à disposição como
um dos nomes prontos a

Vereador de Dores  admite pronto
para disputar Prefeitura

encarar a candidatura
majoritária.

“Para isso, conto, ainda,
com o apoio do deputado
estadual Luciano Pimentel
que, embora seja do PSB, foi
meu candidato em 2014 e
muito me orgulho da atenção
que dele recebo e do mandato
que ele faz na Alese, como um
dos melhores naquela Casa”,
diz Isaac.

Em Dores, Isaac
Medeiros é tido como um
vereador que segue uma linha
reta de coerência,
apresentando e votando
“projetos pertinentes”, como
ele mesmo define. Como
engenheiro, trabalha na
Prefeitura da cidade e na de
Pirambu.

“Procuro fazer a minha
parte para que tenha sempre
o respeito e a consideração da
minha comunidade. Em duas
vezes a que submeti meu
nome à apreciação dessa
comunidade não me frustrei.
Ao contrário, fui bem
recebido”, diz Isaac Medeiros.

“Isaac Medeiros é um
nome que vejo com muito bons
olhos, seja lá para qual
mandato eletivo se candidate.
É um político que eu aprovo e
apoio”, diz Luciano Pimentel.

(Página:03)
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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

ENERGIA

A presidente da
Associação Brasileira de
Energia Eólica (Abeeólica),
Elbia Melo, diz que o Nordeste
é tido como um dos principais
pontos, pois até o momento, já
foram contratados 8,7 giga-
watts (GW) de energia eólica,
um número bastante
expressivo sob a ótica dela. Se
houver investimento para o
crescimento da produção
desta alternativa, o Brasil será
autossuficiente no segmento,
uma vez que a maior parte do
seu território tem como
produzir esta energia pura,
evitando o uso da água, que
poderá ser direcionada para
outros setores da economia.
Por conta disso, empresários
sugerem ao Governo de
Sergipe, através do deputado
Garibalde Mendonça, PMDB,
o aproveitamento da energia
produzida no parque eólico de
Barra dos Coqueiros, bem
como investir em novas fontes
de produção de eletricidade.

MAIS OBRAS

O povoado Serra do
Machado, em Ribeirópolis,
terá mais benefícios, conforme
garante o prefeito João de
Nega.  Ele  prefeito anunciou
que o Povoado Serra do
Machado vai receber
investimentos no
melhoramento da iluminação
pública, quadra poliesportiva,
academia de saúde e outras
obras que em breve serão
anunciadas. Com referência à
Bolsa Universitária, o
município criou 30 vagas,
sendo 05 dessas destinadas
aos alunos carentes do
Povoado Serra do Machado,
fato esse que não foi noticiado
antes, por que o prefeito João,
queria dar essa boa notícia na
inauguração. João de Nega
agradeceu a engenheira
Ângela e ao empresário João
Carlos Paes Mendonça pela
parceira de sucesso.

PUNHOS DE OURO

O Governo do Estado
pediu autorização da
Assembleia Legislativa para
doar ao Centro Cultural
Artístico e Esportivo Punhos
de Ouro o imóvel situado na
Avenida Alexandre Alcino,
número 1.800, bairro Santa
Maria (Terra Dura). A
instituição é dirigida pelo
pugilista Walter Duarte, que
desenvolve excelente trabalho,
para tirar crianças carentes
das ruas e do mundo das
drogas. O bairro é
extremamente pobre e o
índice de violência altíssimo,
justamente por conta das
drogas. Desta vez, o Governo
deu um direto certeiro, para

derrubar a violência na Terra
Dura, nocauteando aqueles
que insistem em levar crianças
para a escola do crime, cuja
academia tem como prêmios
hospital ou cemitério ou as
duas coisas.

SÃO FRANCISCO

O deputado estadual
Georgeo Passos, PTC,
apresentou requerimento,
convidando o pesquisador Luiz
Carlos Fontes, do Laboratório
Georiomar da Universidade
Federal de Sergipe, a fazer
palestra no plenário do
Legislativo sobre a atual
situação do Rio São Francisco
e os impactos que podem
sobrevir à população
sergipana. O Velho Chico
sofre com a poluição e
assoreamento de suas
margens. É responsável pela
geração de energia para parte
do Nordeste e de 70 do
abastecimento de água de
Aracaju, portanto, é fundamen-
tal que seja salvo. Sem água,
não tem vida.

MARUIM

Educadores do município
de Maruim participaram da
penúltima discussão das
emendas às metas e às
estratégias que integram o
Documento Base do Plano
Municipal de Educação
(PME). A audiência ocorreu
na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Cel. Sabino
Ribeiro.

IMPORTÂNCIA

O prefeito de Maruim,
Jeferson Santana (foto), falou
sobre a importância do Plano
Municipal de Educação:
“Temos um compromisso na
elaboração deste documento,
pois são estratégias que serão
adotadas nos próximos dez
anos. O plano tem como
desafio principal a busca pela
eliminação de desigualdades”.

ADOLESCENTES

Com o objetivo de
promover esclarecimentos
acerca da violência sexual
infantojuvenil, o Centro de
Referência Especializado de
Assistência Social (Creas), do

município de Maruim (SE),
promoveu uma série de de-
bates a partir do projeto ‘Cine
Creas’. De acordo com a
coordenadora do Creas de
Maruim, a psicóloga Tereza
Raquel Lobão de Oliveira, du-
rante 15 dias foram
desenvolvidas ações
reflexivas. No ‘Cine Creas’
são exibidos vídeos educativos
que abordam temas como
exploração sexual, pedofilia,
direitos humanos, pornografia
na internet, turismo sexual e
redes de proteção”, destacou.

MOBILIZAÇÃO

O principal objetivo da
Prefeitura de Maruim é fazer
com que todos se
conscientizem do bom viver
em sociedade. O projeto “Cine
Creas” visa à mobilização de
jovens nas dependências do
Creas com o intuito de
divulgar as ações
desenvolvidas na instituição,
que passam despercebidas
pela necessidade de preservar
vítimas em situações
vulneráveis. Além desta ação,
o projeto ‘Roda de conversa:
Violência sexual, não!’ será
executado nas escolas da sede
municipal e dos povoados
completou a coordenadora
Tereza Raquel Lobão de
Oliveira. As exibições dos
vídeos acontecem com a
orientação dos profissionais do
Creas e das escolas
envolvidas no projeto.

DEPENDENTES

Preocupada com o
drama das famílias que têm
dependentes químicos, a
deputada estadual Maria
Mendonça, PP, pede ao
governador Jackson Barreto
de Lima, PMDB, e ao
secretário de Estado da Saúde,
José Macêdo Sobral, que
construam o Centro de
Tratamento Especializado em
Reabilitação, Resgate e
Internação de Dependentes
Químicos do Estado de
Sergipe. Do jeito que o tesouro
estadual está limpinho, fica todo
mundo chapadão e este centro
não surge. Nem centro de
macumba o Governo tem
grana para erguer. Claro que
se depender de Maria este
centro sai e será instalado em

Itabaiana. Muitos drogados,
vamos tratar os meus
primeiros.

TERMINAL

O Terminal de
Integração localizado em
frente ao campus da
Universidade Federal de
Sergipe, no município de São
Cristóvão iniciou obra, que
teve assinatura da ordem de
serviço no dia 15/09/2014 com
prazo para entrega de 5 meses,
até hoje, já tem mais de 08
meses e terminal não foi
entregue. Cadê o dinheiro e
por que parou a obra? Será
que tem superfaturamento?
Está na hora de uma
investigação, para descobrir se
os ratos comeram a grana.

INAUGURAÇÃO

O Movimento Não Pago
informou que fez a retirada
dos tapumes com a
colaboração dos estudantes e
juntos realizaram uma
‘inauguração popular’ do ter-
minal. Mas no dia seguinte a
Prefeitura de São Cristóvão
fechou o terminal e a
população volta a ficar no sol
e na chuva.

SEM
PLANEJAMENTO

A tal da reforma do ter-
minal de ônibus em frente à
Universidade Federal de
Sergipe, em São Cristóvão, foi
feita sem nem um
planejamento para atender as
centenas de trabalhadores que
passa pelo terminal todos os
dias ficando completamente
fechado por 8 meses.
Ninguém esta contra a
reforma e sim a forma que
aconteceu poderia ter um
pouco mais de planejamento e
não fechar o terminal 100%
para reforma, fecharia 50%
para reforma e deixava os 50
para o bem estar da população
ao finaliza reforma de 50% do
terminal abriria para população
e fecharia a os outros 50%.

CADÊ OS 10%
É bom lembrar que a

obra do terminal de ônibus em
frente a UFS iniciou na gestão
da então prefeita Rivanda
Batalha (foto), que renunciou
depois de ser denunciada por
ficar com 10% do valor de
cada obra paga pelo município.
O empresário que não desse
a merreca de milhões ou
milhares de reais, não recebia
pelo serviço executado. A
moça pediu o boné e está
solta. Eita Brasil bão sô, diz um
cabra meu amigo, que toma sol
e chuva, esperando o
casamento da raposa com o
gatuno no terminal. Mas
andam dizendo por ai que o
terminal já inaugurado. E aí
será que a empresa pagou os
10%, para entregar a obra e

receber pelo serviço?

DONA SULA

Começou no último dia
10 e vai até 17 de julho, o III
Encontro Cultural de Barra
dos Coqueiros numa promoção
do Instituto Dona Sula, que
tem como idealizado o músico
e professor José Cláudio
Barreto (Cláudio Caducha),
que também é vice-prefeito da
cidade.

LAMBANÇA

Quando chove, uma rua
que tem o nome apropriado em
Barra dos Coqueiros, mas
precisamente no balneário
Atalaia Nova, é até retirada do
GPS de Satanás, porque ele se
afogaria ou no mínimo iria a
loucura e seria capaz de
confessar os seus pecados e
pagar penitência. Trata-se da
Rua da Lambança. Aliás, este
deve ser o rótulo para a
maioria das administrações
públicas municipais brasileiras
e algumas estaduais.

ESPERANÇA

É difícil para quem mora
na Rua Nova Esperança, no
centro de Barra dos
Coqueiros, e ter que sair de
casa com os pés em águas
fétidas de esgoto. O caos
começa no Largo Mãe Rosa
e termina na Goré. Esgotos
borbulhando e despejando
dejetos na via pública, sem
contar o mau cheiro terrível.
Estamos à mercê de insetos e
roedores e nada é feito. Várias
solicitações já foram abertas
junto aos órgãos
‘in’competentes! Esta é a
opinião de parte dos
moradores e outros dizem até
coisas piores. Prefeito Airton
Martins, PMDB, que era a
esperança de dias melhores
não deixe que ela morra e seja
enterrada na lama da
irresponsabilidade de quem
deveria cuidar das obras
públicas no município.

-MOBILIZADOS

A greve do magistério
estadual de Sergipe acabou,
mas garante a CUT-SE que a
mobilização continua e com o
apoio de diversas categorias,
uma vez que elas entendem
que os professores lutam por
seus direitos e por uma
educação de qualidade.

MÚSICOS

Terra de grandes
comerciantes, Itabaiana, agora
se orgulha de ter dois dos seus
filhos músico do Corpo de
Fuzileiros Navais. Trata-se de
Ayna Noronha de Gois, 23
anos, e Lucas Nogueira, 24
anos, que após serem
aprovados no concurso
público para a Marinha do
Brasil na seletiva de 2014
seguem a carreira militar,
tendo sido promovidos a
Sargentos Músicos do Corpo
de Fuzileiros Navais da
Marinha do Brasil na
solenidade de formatura
ocorrida em 12 de junho no Rio
de Janeiro. Parabéns
ceboleiros e que chorem de
alegria, comemorando muito
com familiares e amigos.

 ESCRAVOS

Quem foi que disse que
a escravidão acabou no
Brasil? Nada disso. Ela está
vivinha da silva e basta
conversar com os funcionários
da multinacional AlmaViva e
vocês ouviram relatos de
darem dó no coração e atingir
até a alma. Faça o teste.

MORTOS

A esquerda e os ditos
comunistas sergipanos, CUT
e outras instituições morreram
para as atrocidades que vêm
sendo cometidas pela
AlmaViva. Não se vê
manifestações de repúdio ao
que é feito contra os
trabalhadores. Claro que ainda
se tem exceção. Aqui e acolá
uma voz se ouve em defesa
desses pobres escravos do
século XXI.

FIASCALIZAÇÃO

A deputada estadual Ana
Lúcia (PT), registra uma
grande preocupação com a
situação da empresa
AlmaViva. Segundo ela, a
empresa estrangeira se
estabeleceu aqui em Aracaju
e as denúncias de assédio
moral e pressão excessiva,
são gravíssimas. “Não dá para
uma empresa multinacional vir
para nossa cidade e explorar
a mão de obra desse jeito”,
afirmou a parlamentar,
dizendo também que já
solicitou uma audiência com o
Ministério do Trabalho para
que o órgão possa fiscalizar as
denúncias dos funcionários.
Ana Lúcia destacou a morte
de uma funcionária da
instituição, na manhã de São
João. “Claro que a empresa
não tem culpa deste
falecimento, mas isso chama
atenção para as condições de
trabalho naquele local”,
finalizou esperando que o fu-
turo diálogo com o Ministério,
seja produtivo.

MISÉRIA

Professores de Lagarto
estão mesmo na pindaíba. O
prefeito Lila Fraga não paga
o piso  desde o ano passado,
descumprindo a Lei lei federal
11.738/2008 e agora quer
arrebentar de vez com os
mestre, numa atitude
reprovada e que talvez não
tenha recuperação, segunda
época e tudo que posse se
assemelhar. De acordo com o
projeto enviado pela
administração, para discussão
e aprovação dos vereadores,
os professores perderiam nos
percentuais da progressão ver-
tical: os educadores de Nível
II (graduação) receberiam
apenas 14% a mais que os de
Nível I ao invés dos 40%, já
os professores de Nível III
(especialização), receberiam
apenas 16% a mais ao invés
dos 42%, os professores de
Nível IV (mestrado)
receberiam 22% a mais ao
invés de 50% e os professores
do Nível V (doutorado)
receberiam 30% a mais ao
invés de 60%. Vale ressaltar
que a progressão vertical é um
direito na carreira do
magistério que visa estimular
os educadores terem maior
formação, com o objetivo de
ministrar aulas melhores.

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO
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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 Desembaegador 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

Projeto MPEduc será implantado
em todos os municípios de Sergipe

Solenidade de lançamento contou com a participação de prefeitos e
secretários de educação de várias regiões do Estado

O Ministério Público
Federal em Sergipe e o
Ministério Público do Estado
(MP/SE) lançaram,  o
projeto Ministério Público
pela Educação (MPEduc). A
meta é implantar o projeto em
todos os municípios, tornando
Sergipe o primeiro Estado do
Brasil com atendimento inte-
gral do MPEduc.

A solenidade de
lançamento contou com a
presença da procuradora-
chefe do Ministério Público
Federal em Sergipe, Lívia
Nascimento Tinôco, do
procurador-geral de Justiça
no estado, José Rony Silva
Almeida, do procurador re-
gional dos Direitos do
Cidadão em Sergipe, Ramiro
Rockenbach, do promotor de
Justiça Alexandro Santana,
além de prefeitos e
secretários de educação de
diversos municípios.

O principal objetivo do
MPEduc é estabelecer o
direito à educação básica de
qualidade. Para alcançar a
meta, o projeto prevê
diversas etapas, incluindo
coleta de informações,
realização de audiências
públicas, visitas às escolas,
entre outras. Depois de
traçado o diagnóstico das
condições das escolas
públicas, o Ministério Público
vai cobrar soluções dos
gestores e autoridades
responsáveis.

O procurador-geral de
Justiça destacou que a
intenção principal é tornar o
Ministério Público Estadual e

o Ministério Público Federal
mais presentes nas escolas e
no interior do Estado. “O
apoio da chefia do MP/SE
será total e integral para que
o projeto possa ir a cada
escola do Estado de
Sergipe”, disse.

Já a procuradora-chefe
do MPF/SE, Lívia
Nascimento Tinôco, destacou
que esta será uma
oportunidade de conhecer
mais de perto os problemas
da educação no Estado, com
atenção especial às
especificidades das escolas
indígenas e quilombolas e à
questão da acessibilidade
para pessoas com

deficiência. “O projeto nos
levará a uma experiência
inigualável para a educação
de Sergipe”, destacou.

Próximas ações - Nos
dias 03 e 14 de julho, o
procurador Ramiro
Rockenbach e o promotor
Alexandro Sampaio Santana
dão continuidade às ações do
MPEduc. No dia 3, eles se
reúnem com integrantes dos
Conselhos de Alimentação
Escolar (CAE). E no dia 14,
o encontro será com os
membros dos Conselho de
Acompanhamento e Controle
Social do Fundo de
Manutenção e

Desenvolvimento da
Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais
da Educação (CACS-
FUNDEB).

Nessas ocasiões,
realizadas em conjunto com
o Sindicato dos
Trabalhadores em Educação
Básica da Rede Oficial do
Estado de Sergipe (Sintese),
será apresentado o MPEduc
aos conselheiros e
conselheiras e discutidas
estratégias para que controle
social e Ministérios Públicos
possam atuar em parceria
para garantir uma educação
de qualidade nas escolas
públicas sergipanas.

PROCURADORA-CHEFE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL EM SERGIPE, LÍVIA NASCIMENTO TINÔCO

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO, JOSÉ
RONY SILVA ALMEIDA

Rio São Francisco enfrenta a pior seca dos últimos anos
Nunca foi tão fácil ver o

fundo do Rio São Francisco. Está
tão raso que muitos trechos,
surgiram ilhas e a vegetação
cresceu. Com o rio cada vez mais
seco, esta imagem tem se tornado
comum. Em pleno leito do rio,
imensos brancos de areia. Em um
local que já teve profundidade de
oito metros está desoladora.

Está difícil até para navegar.
As pequenas embarcações estão
encalhando. Existem pontos que
é necessário que os passageiros
precisam descer do barco para
ajudar a seguir viagem.

É a pior seca dos últimos
100 anos e como se não bastasse,
as hidrelétricas que ficam no
caminho do rio guardam em seus
reservatórios a maior parte da
água. Têm sido assim por causa
crise de energia que o Brasil
enfrenta.

“Seco, seco, acabado
porque o oceano vem
empurrando de lá pra cá, vem
trazendo destruindo as laterais e
vai aterrando o rio”, lamenta o
pescador Ismael Menezes.

Entre os estados de
Sergipe e Alagoas, o volume de
água não passa de 1100 metros
cúbicos por segundo. Em uma
situação normal, já foi de 2.800
metros cúbicos por segundo.

De acordo com o geólogo
da Universidade Federal de
Sergipe, Luis Carlos Fontes, o São
Francisco está sendo maltratado.
“A tendência é que a situação se
agrave mais nos próximos anos ,
causando forte impacto em toda

bacia e principalmente no Baixo
São Francisco”, garante.

Na foz, o mar está tomando
conta e peixe de água doce virou
conversa de pescador.

Os ribeirinhos já sentem
mudanças no gosto da água do
Rio São Francisco. Em muitas
comunidades, a água já chega as
torneiras salgada.

O caminhão da água min-
eral chega até as residências uma
vez por semana e foi a solução

encontrada pelas famílias da
comunidade. “A gente abre as
torneiras e não consegue nem
fazer o café, fazer um suco, a não
ser com água mineral”, reclama a
dona de casa Eunalva Pereira dos
Santos.

“Infelizmente estamos
vivendo essa realidade e a gente
não sabe até quando a gente vai
suportar isso”, disse o pescador
José Ailton Gomes.

Aos 41 anos, militante do PDT e em segundo mandato de vereador, o
engenheiro civil Isaac Medeiros admite que seu nome está pronto para três
possibilidades eleitorais na sucessão municipal de Nossa Senhora da Dores
no ano que vem.

A primeira delas, e a mais natural para Isaac, seria a reeleição para a
Câmara Municipal. Ele foi eleito em 2008 e reeleito em 2012 sempre como o
mais votado vereador de Dores, com 1.300 e 1.045 votos, respectivamente.

“Mas estou aberto para disputar a Prefeitura ou a Vice-Prefeitura. Isso
vai depender do andamento e das necessidades do nosso grupo”, diz Isaac. No
ano passado, Isaac foi eleitor de Jackson Barreto ao Governo de Sergipe.

Isaac é um dos 11 vereadores de Nossa Senhora das Dores, dá
sustentação ao prefeito Fernando Lima, defende a candidatura dele à reeleição,
mas admite que, se houver dificuldade do atual prefeito por questões judiciais,
se colocará à disposição como um dos nomes prontos a encarar a candidatura
majoritária.

“Para isso, conto, ainda, com o apoio do deputado estadual Luciano
Pimentel que, embora seja do PSB, foi meu candidato em 2014 e muito me
orgulho da atenção que dele recebo e do mandato que ele faz na Alese, como
um dos melhores naquela Casa”, diz Isaac.

Em Dores, Isaac Medeiros é tido como um vereador que segue uma
linha reta de coerência, apresentando e votando “projetos pertinentes”, como
ele mesmo define. Como engenheiro, trabalha na Prefeitura da cidade e na de
Pirambu.

“Procuro fazer a minha parte para que tenha sempre o respeito e a
consideração da minha comunidade. Em duas vezes a que submeti meu nome
à apreciação dessa comunidade não me frustrei. Ao contrário, fui bem recebido”,
diz Isaac Medeiros.

Vereador de Dores admite pronto
para disputar Prefeitura
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