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Compre uma
tapioca e ganhe outra. A
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COMUNIDADE DO BAIRRO QUER
 O GONZAGÃO MAIS DIVULGADO

Moradores reclamam que o Espaço Cultural é desconhecido até mesmo dos residentes
Moradores do Conjunto residencial Augusto Franco, na zona sul da capital sergipana reclamam das autoridades competentes, por não ter o Espaço Gonzagão mais divulgado. Passadas as

festividades do São João e São Pedro, os residentes observam que acabou as festas juninas e não se fala mais nisso. (Página 3)

(Página 2)

Max Prejuízo
acompanha passo a passo

as obras da Canal 3
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DISK ÁGUA

Água Saudável é aqui

3043-6353-9873-2870
Temos também:

Refrigerantes, Cervejas, Água de Coco e Carvão
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O vereador Max
Prejuizo comemo
ra o inicio das

obras do Canal 3 no Conjun-
to Augusto Franco, na zona
sul da capital sergipana. Foi
uma iniciativa do vereador e
da  população que não ces-
saram de cobrar a Prefeitura
de Aracaju sobre o serviço.
“Uma excelente notícia para
todos os moradores. Como
prometido, estou acompan-
hando cada passo das obras
em nossa comunidade. Já foi
lançado o edital de licitação
para drenagem e pavimen-
tação de várias ruas no Bar-
roso (Farolândia). A entrega
das propostas será no dia 24
de julho. O sonho cada vez
mais próximo de se tornar
realidade”, conta o vereador.

O projeto de pavimentação
e drenagem do Barroso, lo-
calizado no Bairro Farolân-
dia, irá contemplar a Rua
Marieta Cabral de Andrade
(Rua 2), Travessa França,
Rua C. Leite, Rua Tenente

Prefeitura de Aracaju dá início as obras do Canal 3

Aragão, Travessa Paris, Rua
H, Rua Dr. J. Cabral, Rua
João Matos de Carvalho, Rua

Antonio Barbosa de Aragão,
Rua Marcolino M. Ramos,
Rua E (Rua A), Travessa

Joaquim Bezerra e Rua

Joaquim Bezerra.

Durante o pequeno ex-
pediente, em pleno Forró
Caju, 23/6, na Câmara
Municipal de Aracaju
(CMA), o vereador Max
Prejuízo (PSB), usou a tri-
buna para  reconhecer a
importância de se manter
a tradição dos festejos
juninos na capital ser-
gipana. “Os festejos deste
mês fazem parte de nos-
sas raízes. Não poderia
deixar de fazer um recon-
hecimento à organização
do forró caju, uma festa
com repercussão nacio-

nal, que levanta a autoes-
tima da população, forta-
lece a cultura e valoriza os
artistas de nossa terra”,
disse Max.

Além da valorização da
cultura, Max pontuou que
uma festa deste porte mo-
biliza o turismo, gera em-
prego e renda. “A popu-
lação está prestigiando e
valorizando a nossa festa.
Temos grandes atrações
nacionais e da terra diari-
amente para a alegria do
povo aracajuano e dos tur-
istas que aqui chegaram.

Muitas pessoas aproveit-
am esse período para ga-
rantir uma renda a mais.
Está de parabéns a Em-
surb, que teve um papel
essencial nessa organiza-
ção, pois não é fácil estru-
turar tudo isso”, disse o
parlamentar que parabeni-
zou também o Governo do
Estado “por valorizar a
cultura e garantir as
famílias e turistas acesso
a uma festa tradicional que
é o Arraiá do Povo, que
acontece na Orla de Ara-
caju”.

O vereador fez questão
de reconhecer o papel da
Guarda Municipal de Ara-
caju (GMA), da Superin-
tendência Municipal de
Transportes Terrestres
(SMTT) e da Polícia Mil-
itar (PM/SE), na garantia
da mobilidade e da seg-
urança da população. Em
a parte, vários parlamen-
tares concordaram com
Max Prejuízo, parabeniza-
ndo a prefeitura de Araca-
ju e toda a organização do
evento.

Cantores da terra sendo valorizados pela Prefeitura de Aracaju

Vereador acompanha as obras
do Canal 3 no Augusto Franco
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Max diz que forró fortalece a cultura e os artistas da terra
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Taxa de desemprego no
trimestre sobe para  8,1%,
a maior da série histórica
A taxa de desemprego no país foi de 8,1% no tri-

mestre encerrado em maio, de acordo com a Pes-
quisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad)
Contínua, que apresenta dados para todos os estados
brasileiros, e foi divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.
A taxa é a maior da série histórica, iniciada em 2012.
Em igual período do ano passado, a taxa foi de 7%.
Nos três meses terminados em abril, a taxa havia sido
de 8%, igualando-se à do primeiro trimestre de 2013,
até então a mais alta da série.

Entre março e maio, o rendimento médio real do
trabalhador ficou em R$ 1.863. O valor é considerado
estável frente ao registrado em igual período do ano
passado (R$ 1.870) e na comparação com o trimes-
tre entre dezembro e fevereiro (R$ 1.877). Ainda no
trimestre entre março e maio, a massa de rendimento
— ou seja, a soma dos valores recebidos pelos tra-
balhadores — ficou em R$ 166,1 bilhões, também
sem apresentar variação estatisticamente significativa
frente a outros períodos.

Entre março e maio, o IBGE calculou que há 8,2
milhões de brasileiros desocupados — ou seja, pes-
soas que estão disponíveis para trabalhar, mas não
conseguem encontrar vagas. Esse número representa
um acréscimo de 1,3 milhão de pessoas sem emprego,
na comparação com o mesmo período do ano passa-
do, quando o grupo somava 68 milhões de pessoas.
Percentualmente, o avanço do número de desocupa-
dos foi de 18,7%.

Já o número de pessoas ocupadas ficou em 92,1
milhões, sem apresentar variação na comparação com
o mesmo trimestre do ano anterior, ou frente ao tri-
mestre entre dezembro e fevereiro.

Os dados da Pnad Contínua são calculados  men-
salmente com informações coletadas no trimestre
encerrado no mês de referência. Para as informações
de maio, foram contabilizados dados de março, abril
e maio.

Já a Pesquisa Mensal de Emprego (PME) — divul-
gada no fim de junho pelo IBGE e que inclui apenas
dados de seis regiões metropolitanas (Rio, São Paulo,
Belo Horizonte, Recife, Salvador e Porto Alegre) —
mostrou que a taxa de desemprego ficou em 6,7% em
maio. Foi a maior para o mês desde 2010, quando
ficou em 7,5%. Considerando toda a série histórica,
que teve início em março de 2002, a taxa de desem-
prego de maio foi a maior desde agosto de 2010, quan-
do também foi de 6,7%. Ainda segundo a PME de
maio, o rendimento médio acumulou queda em um ano
de 5%, já descontando a inflação: em maio do ano
passado o valor era de R$ 2.229,28.

Divulgação

Delator que entregou cartolas
da Fifa é banido do futebol

O norte-americano foi secretário-geral da Conca-
caf e, desde 2011, atuou como delator ao FBI, gra-
vando dezenas de reuniões e repassando informações
à Justiça do seu país sobre os cartolas da Fifa.

A entidade, porém, decidiu que o afastamento do
futebol tem como base o seu próprio reconhecimento
de que recebeu propinas para votar nas escolhas das
sedes das Copas do Mundo de 1998 e 2010, além de
subornos em torneios regionais.

Mas foi a partir de suas denúncias que o FBI con-
seguiu dar um dos maiores golpes da história da en-
tidade e prender no dia 27 de maio sete dirigentes em
Zurique, inclusive José Maria Marin, ex-presidente da
CBF.

Chuck Blazer foi expulso da Fifa em 2013, depois
de ter sido pego desviando milhões de dólares das
contas da Concacaf, em Miami. Nos Estados Unidos,
seu país natal, foi a vez do FBI desembarcar em sua
casa e o indiciar. Mas, num acordo de delação premi-
ada, Blazer entregou a todos em Zurique, inclusive al-
guns dos principais atores do futebol brasileiro.
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CLASSIFICADOS AQUI

Informações para a Coluna,
gazetahoje@hotmail.com

Vende-se Apartamento 3
quartos na Avenida Canal 5,
próximo a Delegacia. Fones:

(75) 9985-0085- (79) 9936-9525 –
(79) 8814-6244

 

Aceitamos encomendas de
tapioca, caruru, bobô, tortas etc.
para eventos.
Preço a combinar.
8855.6468 falar com Tânia

Vende se uma casa na Rua
Valdomiro Teixeira da Silva  nº
16  bairro DER Próximo ao
Banese da Rua Alagoas. Valor a
combinar. Contratos: 9821-
7387/ 8855-6468 - Tânia

LIGUE: 3214-5421

Troco um Ecosporte, ano 2011,
completão, Preto,  por um
Crossfox ano 2013, Contato pelo
telefone 9932-1656.

Aluga-se Quitinetes, aqui
mesmo no Augusto Franco, Tel.
9960-3009
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Gonzagão deixa a desejar

O Complexo Cultural Luiz Gonzaga, O Gonzagão,    lo-
calizado no Conjunto Residencial Augusto Franco, na zona
sul da capital sergipana, foi restaurado e está pronto para
realizar suas atividades de caráter. No São João, recente,
no mês passado, o espaço cultural teve uma programação
alusiva: ensaio de quadrilha e depois as apresentações das
mesmas quadrilhas. Teve forró e tudo o mais. Só que a di-
vulgação foi pífia. Ninguém sabe se a deficiência foi da
Secretaria de Estado da Cultura ou da própria direção do
Gonzagão.

No ano passado, o então diretor do Gonzagão, Willan
Fonseca, passou toda a programação alusiva para a comu-
nidade do Augusto Franco e, por conseguinte, para a popu-
lação aracajuana e sergipana, inclusive, a Gazeta Hoje di-
vulgou toda sua programação. Este ano, o departamento de
jornalismo da Gazeta solicitou ao atual diretor do Gonza-
gão a sua programação de São João e até hoje esta progra-
mação não chegou na redação.

Por conta disso, a Gazeta ficou impossibilitada de divul-
gar a programação, uma vez que os leitores esperavam a
publicação. Agora, pedindo a interferência do vereador Max
Prejuízo, os moradores querem que o Gonzagão seja mais
divulgado, como vocês podem vê a matéria ao lado.

O Complexo Cultural O Gonzagão pertence a Secretaria
de Estado da Cultura. Não tem nada a ver com a capital
sergipana. Por isso, o vereador Max Prejuizo não pode   fazer
nada. O que ele ainda pode ajudar é falar com o vice-gover-
nador, Belivaldo Chagas, que é do seu partido PSB e levar
as reivindicações dos moradores. Fora isso, nada pode
fazer.

Mas as coisas só acontecem quando o povo se manifesta.
Os moradores estão certos e a população deve não só co-
brar como fazer manifestações em prol de suas causas. Tem
o vereador Max Prejuizo que pode ajudar a comunidade do
bairro neste sentido. Seria bom que Max fosse com alguns
moradores falar com o vice-governador Belivaldo Chagas
sobre esse assunto.

SERGÁS
Ao longo da Avenida João Paulo VI, a empresa Sergás,

que trabalha com gás natural esteve no mês passado colo-
cando canos e avisando que ali tem gás. Provavelmente na
Avenida as construtoras devem construir prédios. Por isso
que a empresa avisou o risco de um trabalho mais delica-
do.

FOGOS
Na mesma Avenida, já em cima do canteiro, algumas

barracas de fogos de artifícios foram instaladas no período
junino. Segundo comerciantes do ramo, as vendas não fo-
ram as esperadas, mas, deu para tirar as despesas e ainda
sobrar uma grana. No ano passado estas barracas esta-
vam no final de linha.

BANESE
Chega a nossa redação a reclamação do atendimento

dos caixas do banco do Estado de Sergipe, localizado no
Conjunto Augusto Franco. É que o número dos funcionários
não estão dando conta da demanda. Reclamam também
dos cashs que são poucos. “Mesmo no horário normal,
sem ser pagamento, a fila é grande, imagine nos dias de
pagamento da folha dos servidores”, comentam clientes
do banco.

MERCADO
Outra reclamação é com relação as bancas do Mercado

Setorial que continuam fechadas. Tem comerciante que só
abre nos dias de sexta, sábado e domingo, quando a pro-
posta da Prefeitura é para abrir todos os dias. Segundo os
feirantes, as bancas ficam fechadas estes dias porque não
tem cliente suficiente.

BURACOS
Depois de alguns meses com buracos nas estradas do

bairro, a Empresa Municipal de Urbanismo (Emurb)
começa a tapar. Antes tarde do que nunca.

MOVIMENTAÇÃO
Tivemos conhecimentos esta semana que alguns pré-can-

didatos a vereador de Aracaju e até mesmo vereador para
a sua reeleição começam a se instalar no bairro. Estão
alugando garagem de prédio para fazer sua campanha. As
eleições acontecem ano que vem. O vereador Max Prejuizo
vai para o seu segundo mandato.

LAZER
O Conjunto Augusto Franco está com uma programação

de lazer nos bares do bairro. Encontra-se em vários lugares
musica ao vivo. Além da Praça Jornalista Orlando Dantas,
conhecida como Praça dos Idosos, tem o final de linha,
com programação ao vivo.

OPERADORAS
Operadoras de telefonia invadem o conjunto para   vender

suas linhas. O comercio desse ramo vem crescendo muito
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Moradores do Augusto Franco
querem o Gonzagão mais divulgado

Moradores: o Espaço Gonzagão tem que ser divulgado

Moradores do
Conjunto resi
dencial Augusto

Franco, na zona sul da capi-
tal sergipana reclamam das
autoridades competentes, por
não ter o Espaço Gonzagão
mais divulgado. Passado as
festividades do São João e
São Pedro, os residentes ob-
servam que acabou as festas
juninas e não se fala mais nis-
so. Enquanto o Governo e
Prefeitura de Aracaju divul-
gam para os turistas que Ser-
gipe é o país do forró. “Está

tudo errado”, protesta a
comunidade. Por conta da
fraca atuação da  Secre-

taria Estadual da Cultura
neste sentido, é que alguns
moradores apelam para o
vereador Max Prejuizo
reivindicar das autoridades
competentes este reclamo do
povo.

- Não concordo quando
fala que Sergipe é o país do
forró. Na época do São João
sim e depois não tem nenhum
apoio do governo ou
prefeitura.  Não tem um local
de divulgação do nosso for-
ró para os turistas e a so-
ciedade sergipana, a não ser

o local particular do Cariri –
disse Antonio Joaquim Junior.

Para o morador, é preciso
mudar essa história do forró
e cultura popular. Particular
não é do Estado. É mentira
que Sergipe não é o país do
forró.  “Lutemos pela nossa
cultura e ao mesmo tempo

em prol do artista local.  Tam-
bém a divulgação do Gonza-
gão nem que seja mensal, mas
que divulgue de verdade e
não só no mês de São João”,
desbafa Junior

Já Thiago Moura disse que
concorda com Junior e Talita
Menezes, mas “creio que em

um futuro próximo teremos

um Gonzagão mais atrativo ,

divulgado e participativo na

comunidade em geral, afinal

de contas, Sergipe tem que

ser o país do forró o ano todo

e não apenas no São João.

Max Prejuizo presta contas à população do Augusto Franco
O vereador Max Prejuízo

(PSB) comemorou, durante
pronunciamento na tribuna
da Câmara Municipal de
Aracaju (CMA), o início da
obra de pavimentação e
drenagem das Avenidas
Caçula Barreto e Dr. Tarcí-
sio Daniel dos Santos, mais
conhecida como Avenida
Canal 3, no Bairro Farolân-
dia.

“Essa é mais uma grande
conquista para a população
aracajuana, em especial para
a comunidade do Conjunto
Augusto Franco. Esstive no
canteiro de obras, juntamente
com a construtora, com Luiz,
que é o fiscal da Emurb, para
acompanhar de perto. Eu
nunca tive dúvida que essa
obra iria acontecer, porque
em dezembro de 2012,
quando fui convidado para
fazer parte da bancada do

prefeito , pontuei junto ao
prefeito a necessidade da
cobertura do Canal 3, além
disso, acompanho desde o
início todo o processo. Lici-
tação, orçamento, indo quase
que semanalmente buscar in-
formações, na sala de orça-
mentos, na diretoria de pro-
jetos, pois esse é o meu pa-
pel”, disse Max.

A obra, uma parceria entre
o Governo Federal e a
Prefeitura Municipal de Ara-
caju (PMA ), teve início na
segunda-feira, 15/6, está
orçada em um pouco mais de
cinco milhões de reais, e pre-
vista para ser concluída den-
tro de um ano. “Estou me
comprometendo mais uma
vez com a população em
acompanhar o andamento
das obras, em acompanhar a
liberação dos recursos, fiscal-
izando, para que possamos

ver o que está no projeto ser
executado dentro do prazo”,
disse o parlamentar.

Aproveitando a opor-
tunidade, o vereador Max in-
formou aos moradores do
Barroso, no Bairro Farolân-
dia, que o projeto para pavi-

mentação e drenagem de 14
ruas da região já saiu da fase
de projeto e passou para a
fase de licitação. “Estou
acompanhando semanal-
mente para que possamos
conseguir, também, mais essa
conquista para o Bairro
Farolândia”, concluiu Max.

Vereador Max Prejuizo prestando contas

O Senado aprovou esta
semana a Medida Provisória
672/2015 que mantém as
atuais regras de reajuste do
salário mínimo para o período
de 2016 a 2019. O reajuste
é calculado pela soma da
variação da inflação (INPC)
e do Produto Interno Bruto
(PIB). Durante a tramitação,
senadores, com o apoio do
governo, tentaram aprovar
uma emenda que faria com
que o texto voltasse à Câma-
ra, mas a mudança foi rejeit-
ada. Não poderá haver
mudanças no mérito, mas a
redação final ainda precisará
ser votada antes que o texto
siga para a sanção.

A novidade no texto apro-
vado no Congresso em

relação ao original feito pelo
Executivo é a extensão dos
reajustes aos benefícios de
valor superior a um salário
mínimo pagos pela Previdên-
cia Social (aposentadorias e
pensões). Essa mudança foi
feita na Câmara, depois de a
comissão mista que analisou
o texto ter rejeitado várias
emendas com esse objetivo.
O governo é contra esse rea-
juste.

Um dos maiores defen-
sores da mudança feita na
Câmara, o senador Paulo
Paim (PT-RS) questionou se
era justo deixar de ter uma
política para reajustar os
benefícios de quem ganha
acima de um salário mínimo.

Muitos aposentados de hoje,
segundo o senador, con-
tribuíram sobre um valor bem
maior e veem, a cada ano,
seus benefícios diminuírem.

- Se não houver uma políti-
ca salarial que garanta que o
benefício do aposentado
cresça, no mínimo, o    cor-
respondente ao salário míni-
mo, com certeza absoluta,
ligeirinho, ligeirinho, todos os
aposentados do Regime
Geral ganharão somente um
salário mínimo, não importan-
do se pagaram sobre dez,
sobre cinco, sobre oito ou
sobre três – disse Paim.

Manobra - Durante a tra-
mitação no Senado, não se
discutiu essa mudança, a mais
polêmica do texto. O     pare-

cer do relator, senador José
Pimentel (PT-CE) foi pela
aprovação de outra emenda
apresentada por Cristovam
Buarque (PDT-DF) para
adotar como índice para a
correção do mínimo o IPC-
C1, IPC relativo às famílias
com renda mensal entre 1 e
2,5 salários mínimos.

Segundo Cristovam, o
índice é apropriado do que o
INPC para corrigir valores
associadas às famílias de ren-
da mais baixa, que gastam
parcelas maiores dos seus
gastos com alimentação, por
exemplo.

O líder do PSDB, senador
Cássio Cunha Lima (PSDB-
PB), no entanto, alertou para
o risco de perder a mudança
já conquistada.

Senado aprova aumento do mínimo e o estende a aposentados e pensionistas
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COMÉDIA: AMADAS
A atriz Elizabeth Savala

estará em Aracaju nos dias 11
e 12 de julho, no Teatro
Atheneu, às  21 e 20 horas
respectivamente, com a
comédia ‘A.M.A.D.A.S -
Associação de Mulheres que
Acordam Despencadas’. Com
texto de Regiana Antonini e
direção de Luiz Arthur Nunes,
o espetáculo usa de um humor
histriônico e contagiante para
colocar em discussão algumas
das questões mais importantes
sobre a condição da mulher
moderna: o texto enfoca a via
crucis de uma mulher que chega
à meia-idade pressionada pelas
demandas de uma sociedade
cada vez mais fútil e superficial.

A protagonista expõe em
uma reunião da A.M.A.D.A.S,
suas inseguranças e angústias

geradas pela
impossibilidade de
conservar o visual e o
comportamento típicos da
juventude a essa altura da
vida.

Com efeito, a camada
social onde a protagonista
se movimenta vive de
aparências e está sempre
pronta a condenar quem
não cultiva essa imagem à
custa de academias, salões
de estética, cirurgias,
botox, silicone, etc.

Embora refratária a
essa ideologia, Regina
Antonia introjeta
completamente os valores
da sociedade em que vive,
e se pune e se recrimina por
não atender essas
exigências, chegando a se

rebelar contra o marido que
a aceita como ela é.

Assim o espetáculo
coloca o dedo na ferida de
mulheres a caminho da
maturidade. Mas o faz de
forma inteligente e,
principalmente, bem
humorada pela sátira hilariante
aos mitos e obsessões de
nossa época.

A realização do evento
é da Villela Produções

V A L O R :
R$80(INTEIRA) e R$40
(MEIA)

INFORMAÇÕES:
(79) 3213-7468

ASSESSORIA DE
IMPRENSA: De Casa
Comunicação (Jornalista
Lilian Fonseca)

Esse gato chamado Rafael Rodrigues fez
mais um ano de vida e foi comemorar ao
lado da mãe Mahely Rodrigues e seus avós
maternos Methanias Colaço Rodrigues e
Valdice Nascimento Rodrigues.  Que a
pureza da infância permanece em seu
coração. Parabéns Rafinha

Flahes para Pedro
Marcelo Cruz Galvão ao
lado da imã Letícia. Ele é
o aviversariante do dia
10 de julho.  Que Deus
ilumine para sempre seus
passos. Parabéns

Ailton Rocha, Isabel  Melo e Verônica Rocha

Isabel Alves de Melo ao lado do filho Luis Melo na Igreja de Cedro de São João no
dia da Missa dedicada a essa linda jovem que completou 90 anos de vida. A igreja
esteve repleta de parentes, filhos, sobrinhos e amigos que foram prestigiar esse dia
especial. As comemorações se estenderam com almoço e bebida para recepcionar
os convidados. Parabéns, e que Deus prolongue mais sua vida aqui na terra ao lado
dos que a amam

Franklin e Priscilla, vivenciando o amor
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