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Hospital do Amor será entregue à
população em dezembro deste ano
A unidade de saúde, que já funciona no município de Barretos, em São Paulo, agora terá uma nova sede na cidade de Lagarto, em

Sergipe, e conta com os melhores recursos e equipamentos na área de tratamento em oncologia.
DivulgaçãoO pré-candidato es

tadual, José Carlos
Machado, em

companhia de Alex Reis e do
ex-vereador Claúdio de
Dona Leu, fizeram uma visita
nas obras no mês passado e
ficaram entusiasmados com a
grandeza da construção. “Eu
tinha conhecimento por meio
das redes sociais, pela im-
prensa escrita e falada que
essa obra estava sendo reali-
zada, mas eu não tinha noção
da obra extraordinária que
está sendo construída, isso é
muito além do que eu imagi-
nava”, ressalta Machado

O assessor de Henrique
Prata, José Carvalho, mais
conhecido como Juquinha,
que apresentou a obra ao
pré-candidato estadual, expli-
ca sobre a funcionalidade da

obra para Sergipe. “O Hos-
pital do Amor é um empre-
endimento privado com o
apoio da Bancada Federal e
pretende funcionar em de-
zembro deste ano, com a pri-
meira etapa: ambulatório para
consultas da área de
oncologia, quimioterapia, o
setor de imagem, a radiolo-
gia e a radioterapia. É uma
estrutura em nível nacional, e
estou muito feliz que Macha-
do veio conhecer de perto
uma obra tão importante para
Sergipe”, frisa Juquinha.

Essa obra em funcionamen-
to vai beneficiar não só
sergipanos, mas muitos bra-
sileiros. É uma oportunidade
de receber um tratamento
digno e eficiente contra o
câncer. “Como seria bom se
o trabalho do serviço públi-

co acontecesse da forma que
está acontecendo em Lagar-
to, na construção do Hospi-
tal de Amor. Graças a Deus
que ainda existem pessoas
que pensam no social, em
servir, sem objetivar lucros.
Quero parabenizar os res-
ponsáveis pelas obras e agra-
decer ao Juquinha, um
sergipano apaixonado por
Lagarto”, finaliza Machado.

Este hospital vai atender a
milhares de pessoas, uma vez
que o Governo de Sergipe
está devendo ao povo
sergipano uma saúde de qua-
lidade, com médicos capaci-
tados e disponíveis para aten-
der a demanda. Tomara que
o hospital do amor desperte
a atenção dos governantes,
como  exemplo para o setor
público. Obras em andamento do Hospital do Amor em Lagarto

Eduardo Amorim elogia obras do
Hospital do Amor em Lagarto

O ex-senador e médico
Eduardo Amorim (PL) reali-
zou uma visita às obras do
Hospital de Amor, em Lagar-
to. Este será o maior centro
de prevenção e tratamento
contra o câncer do Nordes-
te, que tem à frente o médico
Henrique Prata. O projeto
inicial teve uma participação
ativa do então senador e
prestará atendimento a milha-
res de sergipanos e nordesti-
nos que dependem dos ser-
viços do SUS (Sistema Úni-
co de Saúde) para tratamen-
to da doença.

O terreno em que o hospi-
tal está sendo construído foi
uma doação da Prefeitura de

Lagarto. A unidade, cuja área
chega a 500 mil metros qua-
drados, será um grande cen-
tro de tratamento de câncer
desta rede em todo o Nor-
deste.

Eduardo Amorim ficou mui-
to satisfeito em ver o anda-
mento da obra. “É uma ale-
gria saber que em breve o
Hospital estará recebendo
pacientes não só de Sergipe,
mas de todo o Nordeste.
Uma semente que plantamos
e que aos poucos começa a
germinar e, em breve, dará
grandes frutos. Parabéns a
todos os envolvidos com essa
magnífica obra”, comemorou.

Assim que estiver funcio-

nando, o Hospital de Amor
de Lagarto contará com um
centro de pesquisas e de pre-
venção. Porta de urgência e
ambulatórios, incluindo um
setor infantil. Para dar suporte
aos pacientes e familiares,
casas e apartamentos serão
construídos no complexo hos-
pitalar. O Hospital contará
ainda com um aeroporto ex-
clusivo.

Grupos religiosos local e de
outras cidades circunvizinhas,
devem se mobilizar para le-
varem uma palavra de con-
forto a quem precisar neste
empreendimento. Medita-
ções e orações, necessitam
muito para transformar vidas.

Divulgação

Eduardo Amorim visitando as obras do Hospital de Amor

O Hospital do Amor
(Por Antonio Samarone)

Finalmente, fui visitar o hos-
pital do câncer em Lagarto.
Uma obra magnifica. Um hos-
pital bonito, confortável e de
alta tecnologia. A área do
hospital é 500 mil metros qua-
drados, isso mesmo, 176 ta-
refas.

Calma, é verdade!
O hospital terá todas as for-

mas de tratamento. Centros
de prevenção, pesquisas, ur-
gência e ambulatórios. Um
setor infantil. Um hospital de
primeiro mundo!

Será construído na área do
hospital, casas e apartamen-
tos. Não se assustem. São
casas para acolher os famili-
ares dos pacientes.

Está sendo construído um
aeroporto na área do Hospi-
tal. Um aeroporto? Sim! Para
trazer rapidamente medica-
mentos radioativos, pacientes
de outros estados e profissi-
onais especializados.

Alguns hospitais privados
de São Paulo possuem
heliporto. O Hospital de La-
garto terá um aeroporto. Sus-
peito que seja o primeiro do
Brasil

Perguntei ao responsável
pelo hospital: onde fica o se-
tor privado para os pacien-
tes que podem pagar? Ele foi
sucinto: “O Hospital só pos-
sui uma porta de entrada, a
porta do SUS. O hospital não
visa lucros. Aqui a conta está

paga!”
Entendi. É um hospital pú-

blico não governamental.
Uma obra da filantropia de-
sinteressada. Uma obra da
Fundação Pio XII, que já
administra uma rede de hos-
pitais bem-sucedidos, onde o
mais conhecido é o Hospital
de Barretos, em São Paulo.

Como essa maravilha che-
gou a Lagarto? O presidente
da Fundação Pio XII é
Henrique Prata, um religioso
rico de São Paulo, neto do
escritor lagartense Ranulfo
Prata.

Na semana passada, escre-
vi que o hospital do câncer
anunciado pelo governo, não
seria prioridade e não iria fun-
cionar. Não é só isso, é mais
grave! O governo Belivaldo
é contra o Hospital do Amor,
em Lagarto. Vamos aos fa-
tos:

O Hospital do Amor pro-
curou a Assembleia
Legislativa para ser conside-
rado de utilidade pública. O
ṕrojeto está tramitando, com
uma novidade: os técnicos da
Secretaria da Saúde foram
contra. Que técnicos? Vamos
falar a verdade, o governo
Belivaldo é contra.

Sinceramente, que precisa
provar que é de utilidade pú-
blica é a Assembleia
Legislativa de Sergipe. Só
falta a Assembleia rejeitar!

O Governador é de Simão
Dias, passa semanalmente na
porta do hospital. Nunca fez
uma visita, mesmo sendo in-
sistentemente convidado. Ig-
nora acintosamente.

O Hospital do Amor será a
mais importante Unidade de
Saúde de Sergipe, depois do
Hospital João Alves.
Relembrando, o Hospital
João Alves foi inaugurado em
07 de novembro de 1986.
São 36 anos!

Deixei Lagarto com a alma
embargada. Sou um velho
sanitarista e participei modes-
tamente da luta pela Refor-
ma Sanitária. Sempre sonha-
mos com Serviços de Saúde
de boa qualidade, universais
e gratuitos. O Hospital do
Amor é bem mais do que
isso!

Quem não conhece
Sergipe, não acredita que
essa grande obra está sendo
boicotada pela indiferença do
governo, da medicina de mer-
cado, das entidades médicas,
dos políticos, da universida-
de, dos intelectuais, das igre-
jas e da sociedade.

Faço um apelo ao gover-
nador Belivaldo: vá visitar o
Hospital do Amor! O senhor
é um homem prático. Tenho
certeza de que o senhor mu-
dará de opinião.

*Antonio Samarone
(médico sanitarista)*



ESPORTEEncontro PL com Elas discute
participação feminina na política

Divulgação

Suzy Guimarães

Mulheres dispostas a entrar na politica partidária e fazer história

O Partido Liberal
Mulher de
Sergipe, realizou

na quinta-feira, 30 de junho,
o ‘Grande Encontro PL com
Elas’. O evento que iniciou
com um almoço no Aquárius
Hotel, em Aracaju, ocorreu
em clima de confraternização
com o objetivo de promover
o debate sobre a atuação da
mulher na política. O encon-
tro contou com palestras de
Gabriela Figueiredo, Aurélia
Calheiros, Elisa Marques,
Ana Sarmento, Graça Santos
e Rosy Silva.

O evento que foi coorde-
nado pela presidente do PL
Mulher, Lícia Melo, contou
com a presença de persona-
lidades femininas, que
oportunizaram conhecimento
e socialização as convidadas.

Demonstrando grande en-
tusiasmo pela participação da

mulher não apenas na políti-
ca, mas em todas as esferas,
Lícia deixou claro que é de
suma importância que a mu-
lher se encontre e se reconhe-
ça como protagonista da his-
tória e da política do Brasil.
“Foi muito importante esse
momento, quando pudemos
perceber o quanto a mulher
tem a contribuir para o avan-
ço da política em nosso país.
Hoje trouxemos aqui,
capacitação porque ninguém
vai a guerra sem preparo”,
orgulha-se.

A presidente do PL Mulher
observou que é urgente tra-
zer as mulheres para frente de
batalha, e também para os
bastidores, onde ela já este-
ve um dia como preparação
para algo maior. “A mão que
balança o berço é o braço
que rege o mundo. A mulher
já inicia na política dentro de
casa. Nem sempre ela reco-
nhece seu empoderamento,

mas ela tem um poder bem
maior do que pensa”, ressal-
tou Lícia Melo.

A palestrante Rosy Silva
falou da importância do com-
portamento e das ações, que
geram grandes mudanças na
vida das mulheres que parti-
ciparam do encontro.  “A
conscientização dessas mu-
lheres, gera um impacto na
sociedade. A mulher começa
a entender sua importância no
mundo o que causa uma mu-
dança positiva em toda a so-
ciedade. Por isso, a impor-
tância desse encontro com
elas é para elas”, ressaltou.

A advogada Ana Sarmento,
observou que o evento foi de
grande expressão social no
sentido de mostrar as mulhe-
res que elas precisam apren-
der a dar o voto a outras
mulheres, entendendo que
esse voto é de confiança e
que há mulheres que, de fato,
são comprometidas com

políticas públicas de qualida-
de. A mulher é múltipla e tem
capacidade para gerir uma
carreira em diversas esferas
da política”, afirmou.

Falando em
empoderamento, a filiada ao
PL, Edna Amorim, atentou
que por muitos anos a mulher
foi rotulada como incapaz de
participar do processo polí-
tico e hoje toma seu lugar
como dona de profundo co-
nhecimento, por ela adquiri-
do em encontros como o de
hoje. “O que Licia propôs
aqui nesse evento foi a
conscientização de que lugar
de mulher é onde ela quiser.
Quem sabe desse encontro
saiam várias candidatas do
PL Mulher. É preciso saber
que mulher precisa votar em
mulher e mudar, assim, o
rumo do nosso Estado, o
rumo do nosso Pais”, conclui
Edna.

Valadares diz que união de partidos é a saída para a retomada da democracia
O ex-deputado federal

Valadares Filho (PSB), pré-
candidato a senador, afirmou
no mês passado, que a união
de partidos progressistas é a
saída para a retomada da
democracia. Ele também des-
tacou a importância do apoio
do ex-presidente Luís Inácio
Lula da Silva (PT) à coliga-
ção comandada pelo senador
e pré-candidato ao Governo
de Sergipe, Rogério Carva-
lho (PT)

“O evento colocou por ter-
ra todas as narrativas que ten-
taram construir sobre a nos-
sa aliança. Lula foi muito con-
tundente em falar qual o time
dele. O time dele é junto ao
nosso pré-candidato Rogério
Carvalho. Tudo isso coloca
por terra às narrativas dos
nossos adversários, que sa-
bem que o ex-presidente Lula
é, sem dúvida, o maior cabo
eleitoral de Sergipe”, salien-
ta.

A declaração dada por
Valadares Filho (PSB), du-
rante entrevista ao Jornal da
Manhã, na Rádio Jovem Pan,
esclarece de uma vez por to-
das, segundo ele, diversos
comentários sobre quem o
ex-presidente Lula apoiará na
disputa eleitoral que se apro-
xima.

De acordo com ele, o gran-
de encontro organizado pelo
senador e pré-candidato ao
Governo de Sergipe, Rogé-

Ex-deputado federal Valadares Filho

rio Carvalho (PT), em
Aracaju, mostrou a força da
aliança dos partidos progres-
sistas sergipanos. Fator que,
em seu entendimento, pode
ser percebido nos
posicionamentos de Lula du-
rante os atos realizados.

“Foi um evento grandioso,
com uma força política extre-
mamente significativa e que
ficou demonstrado a lideran-
ça que o ex-presidente Lula
representa em Sergipe e no
Brasil. O presidente estava
muito à vontade e feliz com o
que viu da militância, dos
membros dos partidos alia-
dos. Do povo sergipano que
foi prestigiar o evento de Lula
e Rogério. A gente sabe que,
fazer um evento como esse,
requer muitas responsabilida-
des e isso foi colocado du-
rante toda a semana, da im-
portância de toda a organi-
zação, de toda a segurança,
da mobilização para que ti-
véssemos essa ação e que as
pessoas tivessem acesso para
presenciar a vinda do ex-pre-
sidente Lula. Não tenho dú-
vidas de que a nossa aliança,
ao lado de Lula, fez um dos
maiores eventos políticos da
história de Sergipe”, afirmou.

“Foi um evento
contagiante, que mostrou a
unidade do nosso grupo po-
lítico, e a força daquilo que
construímos com essa nossa
aliança. O presidente ficou

extremamente satisfeito e foi
um dia muito importante para
o cenário político do nosso
Estado, em receber o ex-pre-
sidente da República que
mais fez por Sergipe. Foi uma
forma de reconhecer os rele-
vantes serviços prestados em
um grande momento de feli-
cidade. O balanço que a gen-
te faz é de que foi extrema-
mente positivo. O evento e
sua repercussão nos deixaram
extremamente otimistas para
o futuro”, acrescentou
Valadares Filho.

Sobre a aliança entre os

partidos que formam a coli-
gação, o pré-candidato ao
Senado Federal destaca a
trajetória das siglas. “Nós te-
mos um histórico de aliança
do PSB e PT no Brasil e em
Sergipe. Nosso partido cons-
truiu muitas lutas ao lado de
Lula e do Partido dos Traba-
lhadores e, no evento, tive-
mos um momento de reen-
contro com a nossa história.
Fiz esse registro com muita
convicção e verdade, porque
quando falamos com verda-
de e sentimento real, isso che-
ga no coração das pessoas”

Christophe Galtier, novo técnico do
PSG, pede permanência de Neymar
Apesar das especulações sobre o futuro do

brasileiro, o novo comandante do Paris
Saint-Germain afirmou que tem ‘planos’ para

o craque.

Apresentado como
substituto de Mau
rício Pochettino no

Paris Saint-Germain, o téc-
nico Christophe Galtier se
manifestou sobre os rumores
de que Neymar pode deixar
o clube nesta janela de trans-
ferências. Sem papas na lín-
gua, o novo comandante do
PSG pediu a permanência do
brasileiro e afirmou que tem
planos para o camisa 10.
“Neymar é um dos melhores
jogadores do mundo. Qual
treinador não gostaria de ter
ele em seu elenco? Eu esta-
va falando antes sobre a ne-
cessidade de equilíbrio, em
qualquer nível que você jo-
gue, e eu tenho uma ideia
muito clara sobre o que es-
pero de Neymar. Vou conhe-
cer ele, vou ouvir o que ele
tem a dizer e suas expectati-
vas. É claro que eu quero que
o Neymar fique aqui com a
gente. Ele está entre os me-
lhores do mundo, todos os
treinadores querem jogado-

res como ele”, afirmou
Galtier.

As especulações sobre
uma possível saída de
Neymar do Parque dos Prín-
cipes ganharam força na se-
mana passada, quando o jor-
nal “El País” informou repre-
sentantes do PSG já avisaram
o pai e agente do craque que
não contam com o brasileiro
para a temporada 2022/
2023. À reportagem do Gru-
po Jovem Pan, entretanto, o
staff do astro negou a infor-
mação. Nesta terça-feira, 5,
o  jogador 30 anos se
reapresentou com o restante
do elenco do Paris Saint-
Germain, passou por exames
clínicos e fez algumas ativida-
des físicas. Na última vez em
que se pronunciou nas redes
sociais, Neymar “ignorou” os
rumores e disse que está
focado em se preparar para
a disputa da Copa do Mun-
do de 2022, que acontecerá
entre novembro e dezembro,
no Catar.

Christophe Galtier

Matthaus indica Cristiano
Ronaldo ao Bayern de Munique
Um dos grandes ídolos do

Bayern de Munique, e ex-
capitão do time, Lothar
Matthaus andou dando seus
pitacos sobre o ataque da
equipe bávara. Em entrevis-
ta ao Mundo Deportivo, o
ex-jogador disse que indicou
aos dirigentes que contratem
Cristiano Ronaldo para
substituir Robert
Lewandowski.

 O atacante polonês está
tentando sair do Bayern e há
boatos que Ronaldo também
quer deixar o Manchester
United para jogar a Liga dos
Campeões. “Se o Bayern

achar que Ronaldo é fisica-
mente capaz de ajudar por
um ou dois anos, pode inves-
tir a taxa de transferência ge-
rada por Lewandowski”, dis-
se. “Eu realmente pensaria
nisso, já que Cristiano ainda
é um artilheiro excepcional. É
claro que ele não seria uma
contratação para o futuro. Ele
tem 37 anos, mas seria titular
permanente. Ele é um dos
melhores atacantes de todos
os tempos e certamente mar-
caria cerca de 30 gols”, com-
pletou Matthaus. Nesta jane-
la a equipe já contratou Sa-
dio Mané, do Liverpool.

Cristiano Ronaldo
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CARTA DO LEITOR

Divulgação

Gabriela Passos destaca iniciativa do
PP em dar espaço para as mulheres

DivulgaçãoEntre os dias 04 e 05
de julho, o Partido
Progressista de

Sergipe (PP), juntamente
com a Fundação Milton
Campos, realizou a
capacitação para os coliga-
dos que almejam concorrer
no pleito eleitoral deste ano.
O treinamento abordou temas
ligados à importância do
Marketing e Comunicação
Política Eleitoral e atuou tam-
bém na instrução das equipes
de assessoria das pré-
candidatas e dos pré-candi-
datos.

Atenta a programação,
Gabriela Passos, que é pré-
candidata a deputada federal,
participou do evento, obser-
vando a iniciativa do Partido
em fazer algo específico para
o público feminino, em espe-
cial, as pré-candidatas. “Abrir
um espaço, neste momento,
para nós, pré-candidatas, é
de suma importância, pois
iremos concorrer em uma
eleição que terá um número
considerável de mulheres,
graças a abertura dada pela
legislação eleitoral”, entende.

De acordo com o Tribunal
Superior Eleitoral, atualmen-
te no País, as mulheres repre-
sentam 52% da população
brasileira, mas no campo da
política ocupam apenas 12%
das prefeituras, somente 15%
do Congresso Nacional e
nem 4% nos governos esta-
duais. Para 25 governadores
homens eleitos, há uma única
governadora eleita. Apesar

Gabriela Passos, pré-candidata a deputada federal,

de serem a maioria do eleito-
rado, o número de
candidatas (33,6%) é quase
a metade do número de can-
didatos homens (66,4%).

A pré-candidata vem atu-
ando em suas redes sociais e
na mídia, defendendo a ban-
deira feminina e enaltecendo

a importância da participação
da mulher na vida pública.
“Comparecer a este ato só fez
acalentar, ainda mais, minhas
ideias. As dicas passadas fo-
ram compartilhadas pelos que
compareceram no evento e
eu acredito que muitos já es-
tejam colocando em prática

tudo aquilo que foi ensinado.
O momento agora é das mu-
lheres, por isso, vamos para
cima, vamos à luta por um
Sergipe mais justo e cada vez
melhor”, conclama Gabriela,
agradecendo o presidente do
partido, Laercio Oliveira, pela
iniciativa.

Nitinho defende zelo com os recursos públicos
O zelo com os recursos

públicos é mais uma marca
das gestões do vereador
Nitinho na Câmara Municipal
de Aracaju. Um compromis-
so que possibilitou que a
Casa Legislativa conseguisse
devolver aos cofres públicos
R$ 1 milhão. Pré-candidato
a deputado federal, o parla-
mentar pretende levar para o
Congresso a defesa de que o
dinheiro pago pelos cidadãos
seja utilizado com mais res-
ponsabilidade.

“Precisamos de parlamen-
tares mais comprometidos
com a utilização responsável
dos recursos públicos, que
são frutos dos impostos pa-
gos pela população. Quando
há zelo e responsabilidade, o
uso consciente do dinheiro
público possibilita que mais

valores sejam utilizados em
ações que proporcionem
melhorias nos serviços e,
consequentemente, mais qua-
lidade de vida para os brasi-
leiros”, destaca o vereador.

Nitinho lembra que a devo-
lução de R$ 1 milhão à Pre-
feitura de Aracaju, em 2019,
foi resultado de uma série de
ações que gerou uma econo-
mia administrativa na Câma-
ra. “Fizemos a devolução da
sobra de recursos daquilo
que não foi necessário gas-
tar. E isso foi resultado de al-
guns cortes de gastos, a
exemplo da redução em qua-
se 90% do pagamento de di-
árias e passagens aéreas e a
implantação do pregão ele-
trônico”, detalha

O valor do orçamento
Legislativo de Aracaju, bem

como de todas as Câmaras
Municipais do Brasil, é oriun-
do de repasses feitos pelas
respectivas prefeituras, co-
nhecido como duodécimo e
estabelecido pela Constitui-
ção Federal,
correspondendo a um
percentual da receita tributá-
ria de cada Município. Por
isso, na avaliação de Nitinho,
o valor devolvido em sua ges-
tão serviu para auxiliar a ad-
ministração municipal.

“Essa devolução de recur-
sos foi essencial e contribuiu
para a ampliação dos valo-
res disponíveis no orçamen-
to do Executivo Municipal e
que puderam ser investidos
em diversas ações na saúde,
educação, infraestrutura, as-
sistência social, entre outros
serviços. Quem ganhou com

tudo isso foram os
aracajuanos, que nos esco-
lheram para representá-los no
parlamento”, salienta o vere-
ador

Nitinho reforça ainda que,
em um possível mandato de
deputado federal, vai traba-
lhar para elevar o nível de zelo
com os recursos públicos.
“Sugerindo e cobrando a
adoção de medidas que pos-
sam gerar cada vez mais eco-
nomia, inclusive com o Con-
gresso fazendo sua parte.
Assim, será possível melho-
rar os investimentos e
destinação de recursos para
atender às inúmeras deman-
das, especialmente dos mu-
nicípios, onde os cidadãos
vivem”, enfatiza.

Itaporanga amplia equipes de atendimento à saúde na família
Elaine Mesoli

Na manhã desta terça-fei-
ra, 05, a Prefeitura Munici-
pal de Itaporanga anunciou
a ampliação da Estratégia
Saúde na Família (ESF) com
a criação de mais duas equi-
pes para atender à popula-
ção Itaporanguense. Agora,
15 equipes atuarão levando
mais saúde para os usuários
da Atenção Básica do Siste-
ma Único de Saúde (SUS).

A Estratégia Saúde na Fa-
mília visa à reorganização da
atenção básica no País, de
acordo com os preceitos do
SUS, utilizada pelos gestores
municipais como estratégia

de expansão, qualificação e
consolidação da atenção bá-
sica por favorecer uma
reorientação do processo de
trabalho. Cada equipe de
Saúde da Família (ESF) deve
ser responsável por, no má-
ximo, 4.000 pessoas.

De acordo com a secretá-
ria de Saúde, Emanuelly Hora,
a ampliação das Equipes de
Saúde na Família (eSF) be-
neficiará os povoados Costa
e Canecão. “É um avanço
para a zona rural. Com mais
acesso aos serviços básicos
de saúde, seguimos atenden-
do ao cumprimento do plano
de governo do prefeito Otá-
vio Sobral”, finaliza.Atendimento ampliado em Itaporanga

Divulgação

Vale a pena lê
Dr. Jacó Soares, Consultor Jurídico

É gente, pra mim, que ve-
nho acompanhando de per-
to, já há muito tempo, essa
montagem doLlula, quando
começou, uma blindagem
pessoal futura, para ele pró-
prio, foi quando ele nomeou,
juntamente com a Dilma, os
seus verdadeiros advogados
de defesa, e o que é melhor,
uma bancada de fazer inveja
a qualquer escritório de ad-
vocacia, pois estão eles a
postos, dentro das 4 paredes
da última instância jurídica
deste país tupiniquim.

Só burros ou analfabetos
políticos, não enxergam o
maior golpe jurídico da his-
tória dessa república, e rea-
lizada, a longo prazo, vejam
que o Lula e a Dilma, conse-
guiram montar, com uma
maioria inestimável, 8 minis-
tros, no “stf” que hoje, lhes
tem dado todas as garantias
que ele precisa, para voltar
ao poder supremo da
Republica brasileira.

E não precisa ser bruxo
nem vidente, para ver e en-
xergar, sem óculos nem lune-
ta, o que está sendo prepa-
rado para tomarem o poder
do presidente Bolsonaro,
ninguém,  num mundo normal,
aguentaria tanto tempo de
porradas ininterruptas que o
presidente vem tomando,
durante tanto tempo,  são  3
anos e 5 meses sem parar,
da:  oposição; rede globo e
seus consórcios de mídia es-
querdista,  extremamente
moreno; um grupo de em-
presários inescrupulosos;
sedentos por dinheiro,  uma
classe de “artistas”  corrup-
tos e aproveitadores de uma
lei, que foi feita exclusivamen-
te pra eles; - a lei rouanet  -
fora isso tudo aí acima,  60%
dos políticos brasileiros,  des-
de às câmaras municipais,
até o senado federal,  estag-
nados com sangue corrupto
correndo em suas veias e ar-
térias,  fazendo de nós,  um
dos maiores países do mun-
do,  durante muito tempo,
entre os 10 maiores corrup-
tos do planeta.

O Bolsonaro, vem resistin-
do a isso há três anos e meio,
com uma energia divina, com
auxílio de seus pares milita-
res, nunca visto na história do
Brasil, nem na época dos
governos militares - vinte e um
longos anos - só que, desta
feita, com o apoio inconteste,

de 85% da população ordei-
ra dessa nação linda, rica e
maravilhosa.

por isso que repito sem pa-
rar,  sem medo de ser preso
ou ganhar um cala-te boca,
a hora é agora,  o povo está
nas ruas,  e pode ir muito mais
ainda,  entre de portas a den-
tro do senado federal, senhor
presidente,  e peça pelo
impeachment destes três mi-
nistros que “amedrontam” o
país dia e noite sem parar,
(xandâo; barrosão e
fachin),  se o senado se aco-
vardar,  use seu direito de
convocar os conselhos da
república e militar,  e após
sabatinar com eles,  use seu
direito embutido no art. 142
da cf,  com o povo na garupa
de sua moto,  e entre sem
“convite”  no stf,  retire de lá,
esses três facínoras, traidores
do país e da constituição  e,
principalmente do povo bra-
sileiro - art. 1° em seu pará-
grafo único   da nossa consti-
tuição cidadã  -  então, o
mundo verá, que um homem
sozinho, com ajuda do povo
ordeiro de sua nação, fez jus-
tiça - não com as próprias
mãos  - mas com milhares de
mãos patriotas,  em prol da
liberdade plena, e, em defe-
sa da democracia.

Depois desse discurso
insano do nove dedos ladrão,
quando ele em alto e bom
som,  diz que está tudo pre-
parado,  que não vai ter voto
auditável porra nenhuma  -
palavras dele - não vai ter
posse nenhuma;  se quiser que
saia pela porta dos fundos,
que não haverá transmissão
de faixa presidencial.  tudo
isso já dito lá atrás, pelo ter-
rorista n° 1 deste país, o José
Dirceu (não vamos ganhar
eleição, vamos sim, tomar o
poder).  e agora Lula vem
com tanta segurança, dizer ao
povo, o que vem dizendo e
ninguém faz nada, é porque,
esse orquestramento e, ga-
rantia, está partindo de den-
tro do stf, não tenho dúvidas.

Senhor presidente,  mesmo
que tenha que ir à Brasília,  por
minha conta,  levar esta
postagem para vossa exce-
lência, quero deixar claro
aqui,  só cego não vê,  que o
golpe está montado.

Dr. Jacó Soares,
Consultor Jurídico da
ALERJ, e TEÓLOGO.
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A Chave do Futuro comemora festejos juninos
com as crianças assistidas pela Associação

Gazeta Hoje

Grupo de dança de Balé

Para comemorar os
festejos juninos des
te ano, A Chave do

Futuro proporcionou uma fes-
ta para crianças e mães, que
são assistidas pela Associa-
ção. O evento aconteceu na
sede da Organização, no
bairro Atalaia e foi muito con-
corrido. Houve apresentação
do Balé com as crianças, sob
a coordenação da professo-
ra Erica Prado. Também a
ONG tem serviços prestados
na área de capoeira, com o
professor Willian Aragão.
Todos se fizeram presentes.
Na oportunidade, A Chave
distribuiu cestas básicas para
famílias cadastradas na Asso-
ciação.

A presidente de A Chave
do Futuro, Evaneide Barro-

so, conhecida como Galega
das Malvinas, contou que,
sempre em datas comemora-
tivas, a Ong faz uma festa em
alusão. Este ano, o evento foi
realizado na própria sede da
instituição, o que trouxe bom
aconchego para os partici-
pantes.

Com qualidade técnica, a
professora Erica Prado con-
duzia muito bem as meninas
na dança de balé. As garotas
deram um espetáculo coleti-
vamente e ainda como indi-
vidual se deram de uma for-
ma especial. “Dá trabalho
para ensaiar, mas, na apre-
sentação valeu todo o esfor-
ço”, conta Erica.

A Chave do Futuro tem um
trabalho salutar com mães e
crianças carentes do bairro

Atalaia e adjacências, bem
como com moradores de
ruas. São distribuídas cestas
básicas, com serviços de of-
talmologia, balé, capoeira
entre outras atividades com
as crianças.

Sede - Pensando em am-
pliar o seu trabalho, A Chave
do Futuro está pedindo aju-
da a todos para comprar a
sede própria. Com isso, a As-
sociação vai assisti mais pes-
soas com novos programas
sociais. “Quem desejar aju-
dar é só depositar qualquer
quantia na Conta; Caixa Eco-
nômica Federal, agência
3570, operação 13, conta
18139-0, em nome de A
Chave do Futuro”, solicita a
Galega das Malvinas.

Professor de capoeira, Willian Aragão (agachado) com seus alunos

Comerciantes do Augusto Franco celebram
vendas nas festas de São João e São Pedro

Gazeta Hoje
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Pequenos comercian
tes e ambulantes do
Conjunto Augusto

Franco, na zona sul da capi-
tal sergipana, comemoram as
vendas dos festejos juninos,
durante todo o mês de junho
deste ano. Segundo eles pró-
prios, de acordo com dois
anos atrás, devido a
pandemia, o comércio cres-
ceu em mais de 25%, que é
uma margem de lucro muito
boa. Fogueira, milho, canji-
ca, amendoim, fogos, bolos,
pamonha, licor, entre outras
comidas típicas, estavam à
disposição dos moradores do
bairro e adjacências.

Este ano, em todo o Nor-
deste e Sergipe não foi dife-
rente, as pessoas saíram às
ruas para fazer compra da
festança. Devido a uma
pandemia que assolou o mun-
do inteiro, os nordestinos fi-
caram em casa. Com muita
saudade, a população apro-
veitou bem o momento e a
tradição da região.

Fogueira – Tradicional-
mente, os informais de fo-
gueira armaram suas barracas
dentro do seu próprio esta-
belecimento comercial. É
fato. Com isso,
comercializava seu produto
24 horas por dia. Segundo
esses trabalhadores, os esto-
ques acabavam e eles iam
buscar mais. “Teve muita sa-
ída”, atesta um deles.

Em um terreno baldio, na
divisa do Augusto Franco
com o Conjunto Inácio Bar-
bosa, se instalou barraca de
fogos. Ali, os ambulantes fi-
cavam 24 horas. O mesmo
exemplo das pessoas que
vendiam fogueiras, os comer-

Amendoim de casca

ciantes de fogos dormiam nas
barracas. O Corpo de Bom-
beiros fez a inspeção do lo-
cal. Com isso, tinha toda se-
gurança.

Ao redor da Casa de Show
Luiz Gonzaga, o Gonzagão,
a festa estava formada. Infor-
mais invadiam as calçadas e
colocavam seus produtos na
vitrine. Era uma mistura de
milho, amendoim, laranja, li-
cor, bolo, entre outros. Até
cachaça estava sendo expos-
ta para o público.

Uma novidade este ano foi
bem sucedida pelos ambulan-
tes; o Pix. Com este
aplicativo, as vendas deram

impulso muito grande e não
tinha desculpa de falta de tro-
co ou dinheiro em espécie.
Uma lata de amendoim, cus-
tava em média de R$ 6,00
poderia ser paga com pix.
Enfim, qualquer valor os ven-
dedores não perdiam as ven-
das.

- Tomara que no próximo
ano seja pelo mesmo igual a
este. Vamos torcer que a
pandemia não volte para co-
memorarmos depois a
comercialização – disse um
dos vendedores, acrescen-
tando que tem certeza de dias
melhores na economia do
País.

Fogos de artificio

Buracos no Augusto Franco
Com as últimas chuvas que vem caindo em Aracaju, o

Conjunto Augusto Franco está tomado de buracos. São
ruas e avenidas esburacadas. Motoristas devem ter o
maior cuidado ao trafegar em certas estradas do
habitacional.


