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Padre Inaldo disse que cumpriu todas as promessas do primeiro mandatoPadre Inaldo disse que cumpriu
 promessas do primeiro mandato

REELEIÇÃO

Raimundo Feitosa Divulgação

R
eeleito para mais
um mandato na
P r e f e i t u r a

Municipal de Nossa Senhora
do Socorro, o Padre Inaldo
(PP), disse que os
compromissos assumidos na
gestão anterior foram
cumpridos ao longo dos
quatros anos. Falou que
construiu cinco creches e em
fase de conclusão de mais
duas unidades para abrigar as
crianças enquanto os pais vão
trabalhar. Contou da reforma
de 29 postos de saúde, duas
UBS e entra na terceira
Unidade Básica de Saúde. O
Padre esclareceu que
reformou trinta escolas, todas
climatizadas com consultório
odontológico. Adquiriu vinte
e cinco novas cadeiras
odontológicas e a primeira
UPA (Unidade de Pronto
Atendimento) de Socorro no
Conjunto Jardim.

De acordo com o prefeito,
foram construídas mil casas
em parceria com o Governo
Federal e a cobertura do
canal do Jardim.
“Reformamos o Ginásio de

Padre Inaldo: “E tendo recebido a Prefeitura com mais de 30 milhões de dividas”

Esportes, pavimentamos,
com drenagem, mais de 350
ruas, construímos a Arena
Siri, pagamos todos sos
servidores dentro do mês,
criamos um auxílio transporte
no valor de R$ 200, 00 para
todos os servidores, pagamos
o piso dos professores e
armamos a Guarda
Municipal”, conta o Padre
Inaldo.

Segundo o prefeito reeleito,
foi recapeado o asfáltico em
mais de 100 ruas do
Fernando Collor e João
Alves,  criou espaços para
feira livre, adquiriu 11 novas
ambulâncias, (encontradas
três totalmente sucateadas),
dentre outras obras e ações.
“Tudo isso tendo recebido a
prefeitura com mais de 30
milhões de dividas”, disse.

Com relação a saúde, o
Padre falou que  tem a UPA
do conjunto Jardim,
capacitada para atender
pessoas acometidas pelo
novo coronavirus, realizados
testes diretamente nas
comunidades, campanhas de
esclarecimento público sobre
as normas de segurança e
está acompanhando

atentamente  a evolução das
vacinas e preparando para
realizar a vacinação.

Parceria – Recentemente
o prefeito teve um encontro
com o governador Belivaldo
Chagas. O Padre contou que
o governador sempre foi
parceiro de Nossa Senhora
do Socorro. “O governador
Belivaldo sempre foi nosso
comparte. Durante nossa
conversa debatemos vários
assuntos ligados ao
desenvolvimento do
município  e parcerias nas
áreas da saúde, educação e
Obras. Agora mesmo
estamos fazendo
recapeamento asfáltico em
várias ruas do Parque dos
Faróis, com o apoio do
Governo. Falamos sobre a
continuidade desse serviço
em outras comunidades”,
acrescentou.

Perguntado sobre quem o
Padre está preparando para
o seu substituto, assim que
terminar o seu segundo
mandato, ele responde:  No
momento eu estou pensando
em dar continuidade a
primeira gestão e desenvolver
novas ações que venham

trazer mais qualidade de vida
a nossa população. Política a
gente pensa na hora certa.
Ainda não é hora. Repito:
Ainda não é hora de falarmos
de Eleições. Saímos de uma
agora. Estamos começando a
segunda gestão agora. Nosso

grupo é muito forte, mas
ainda não podemos falar em
nomes Está cedo demais”,
esclarece.

“Agradeço a oportunidade
de falar ao povo de Socorro,
através deste importante
órgão de comunicação e dizer

que estamos rezando e
pedindo a Deus que mostre
ao mundo uma forma de
acabar com essa Pandemia
que tanta dor tem causado ao
povo. Muito obrigado”,
concluiu o Prefeito de
Socorro, Padre Inaldo.

Divulgação

Presidente da Câmara de Vereadores de Canindé, Adilson Galindo

Presidente vai trabalhar com transparência
para aproximar o povo do Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ

Eleito presidente da
Câmara Municipal da Cidade
de Canindé do São
Francisco, a 161,10
quilômetros de Aracaju,
Adilson Galindo disse que vai
ajudar ao prefeito Weldo
Mariano (PT) a dar uma
melhor qualidade de vida a
população. “Já fui vereador
em outra cidade e candidato
a vice prefeito com o Dr.
Marinho.

Venho de um meio político.
Sobre ser presidente da
Câmara Municipal de
Canindé, foi algo que nos
surpreendeu, mas estou bem
feliz com o cargo destinado e
tentarei renovar a Câmara de
Canindé”, completou o
presidente.

Adilson falou que é
sobrinho do saudoso ex-
prefeito de Canindé,
Genivaldo Galindo e resolveu
começar a politica partidária
pelo projeto de ser vereador
e então se aproximar mais do
povo. “Quanto a presidência
da câmara foi uma conversa
meio que inesperada”, contou

Perguntado sobre, como
fazer para amenizar o

sofrimento do povo de
Canindé, Adilson respondeu:
“Boa pergunta. Primeiro,
ajudar e apoiar o executivo,
dando todo apoio possível ao
prefeito, para regularizar essa
situação da folha de
pagamento e manter em dia.
Sei que não é fácil, pois
Canindé passa um momento
de queda nas receitas, mas
em conversa com os outros
colegas vereadores, vamos
ajudá-lo nessa causa para o
município voltar à
normalidade e amenizar o
sofrimento do povo e dos
servidores que trabalham e
precisam de seus salários no
final do mês. A normalidade
nos pagamentos,
indiretamente ajuda a cidade
a se desenvolver”, prometeu.

Transparência – O
presidente esclareceu que vai
trabalhar com absoluta
transparência e procurar
aproximar o povo do
legislativo. Falou que foi eleito
junto com o prefeito onde
nosso slogans era “AGORA
É A VEZ DO POVO”.
“Enquanto o prefeito estiver
ao lado do povo trabalhando

em função do povo eu e
meus colegas estaremos
juntos para apoia-lo”, disse.

Sobre ser prefeito de
Canindé um dia, Adilson falou
que, o futuro a Deus pertence,
“mas tentarei ser mais uma
opção a disposição do povo
de Canindé. Fui eleito com
511 votos, dentro do PT e
não houve coligação. Minha
base foi minha família e
amigos. Tive a aprovação do
prefeito e junto com a minha
família e com alguns colegas
vereadores fomos aos demais
vereadores onde dos 11
vereadores obtive  10 votos
para presidente da Câmara”,
completou.

Para finalizar, Adilson pede
à população que tenham uma
paciência que vai  mostrar o
seu trabalho. “Chegou a hora
do povo estar em 1º lugar e
vamos procurar aproximar
mais ainda do poder
executivo. Desde já, quero
agradecer a Gazeta Hoje
por essa oportunidade.
Adilson Galindo e a Câmara
Municipal de Canindé,
estaremos sempre à
disposição”.

Adilson Galindo: “Tive a aprovação do Prefeito e junto
com a minha família e com alguns colegas vereadores
fomos aos demais onde, dos 11 parlamentares obtive  10
votos para presidente da Câmara”



GAZETA HOJE -  MUNICIPIO Página 2FEVEREIRO 2021 Página 2

Deputada destina R$ 660 mil para Saúde
de Itabaianinha, Glória e Carmópolis

EMENDA

Divulgação

Deputada Estadual Janier Mota

T
er acesso aos servi
ços de Saúde de
forma digna é funda-

mental para uma boa quali-
dade de vida. Ciente da im-
portância desta área para a
vida dos cidadãos, a deputa-
da estadual Janier Mota (PL)
destinou um total de R$ 660
mil de emenda parlamentar,
neste ano de 2021, para os
municípios de Itabaianinha,
Nossa Senhora da Glória e
Carmópolis investirem em
saúde.

“Como deputada e presi-
dente da Comissão da Saú-
de na Alese, cuidar da nossa
população e proporcionar
saúde justa a todos é mais do
que uma prioridade em meu
mandato: é uma missão. Por
isso, minhas emendas vão do
Sul ao Sertão do nosso Es-
tado, passando por importan-
tes municípios de Sergipe”,
destaca a parlamentar.

Janier indicou uma emenda
de R$ 350 mil diretamente
para o Hospital São Luiz
Gonzaga, significativa unida-
de assistencial filantrópica de
Itabaianinha, para a aquisição
de um aparelho de
ultrassonografia, um de Raio-
X e equipamentos para a
implementação de Laborató-
rio de Análise Clínica.

Interventora do Hospital
São Luiz Gonzaga, Glícia
Fontes ressalta a relevância
dos recursos financeiros para
a unidade hospitalar. “Rece-
bemos com muita alegria essa
notícia de que até dezembro
receberemos essa emenda
para a aquisição de equipa-

mentos e materiais perma-
nentes. Mais uma vez, a de-
putada Janier mantém seu
compromisso com a saúde
do nosso Estado, evidenci-
ando um carinho especial
por Itabaianinha”, afirma.

Para Nossa Senhora da
Glória, expressivo municí-
pio do Alto Sertão
Sergipano, Janier destinou
R$ 280 mil, que serão apli-
cados na compra de duas
ambulâncias e um aparelho
de ultrassonografia para o
Hospital Regional da cida-
de.

“Agradecemos a deputa-
da pela emenda, com fins
para a compra de ambulân-
cias e aparelho de UGS, os

quais irão ajudar os
glorienses e cidades
circunvizinhas. Ressalto a im-
portância de investimentos
constantes na área da saúde
a fim de melhorar o acesso
aos serviços de saúde e a
qualidade de vida do serta-
nejo”, destaca a secretária de
Saúde de Glória, Franciele
Lima.

Também por meio de
emenda da deputada Janier,
Carmópolis receberá o apoio
financeiro de R$ 30 mil para
a aquisição de materiais
odontológicos e custeio para
o Hospital Municipal Nossa
Senhora de Fátima.

“Sem dúvida nenhuma, o
recebimento dessa emenda

vai ter uma importância mui-
to grande para o desenvolvi-
mento das ações
odontológicas do nosso hos-
pital, nos possibilitando me-
lhores condições de trabalho,
uma melhor assistência para
os cidadãos de Carmópolis.
Neste atual cenário de
pandemia, todo o recurso que
está chegando ao município,
como da deputada Janier, é
muito benéfico, pois nos dá
certeza de que podemos es-
tar caminhando sempre jun-
tos, com pessoas que têm o
desejo de contribuir com a
saúde”, afirma a secretária de
Saúde de Carmópolis, Evelyn
Carvalho.

Parlamentares se unem para levar emendas
orçamentárias para Nossa Senhora da Glória

AÇÃO

Em busca de ações que vi-
sem a melhoria da qualidade
de vida dos sergipanos, a de-
putada estadual Kitty Lima
(Cidadania) esteve reunida
com o senador Alessando
Vieira (Cidadania), com o
prefeito de Nossa Senhora
das Dores, Mário da Clínica
(Cidadania), e com o verea-
dor do município, Lucas Lima
(Cidadania), para discutirem
sobre a aplicação de R$ 1.3
milhões de reais para os se-
tores da saúde e infraestrutura
no município, além do repas-
se no valor de R$ 100 mil
destinado por Kitty Lima em

Divulgação

Deputada estadual Kitty Lima

emendas individuais.
A iniciativa reflete a par-

ceria entre a deputada Kitty
Lima e o senador
Alessandro Vieira que têm
atuado de maneira conjun-
ta para a captação e
destinação de recursos a
municípios sergipanos de
acordo com a demanda de
cada região.

Durante o encontro, Má-
rio das Clinicas e Lucas
Lima pontuaram alguns
problemas encarados no
município e ressaltaram,
principalmente, a necessi-
dade de investimentos para

a realização de serviço de pa-
vimentação das vias da cidade
e chamaram a atenção para o
déficit na saúde pública do
município.

Em uma ação conjunta, Kitty
Lima e Alessadro Vieira garan-
tiram um aporte no valor total
de R$ 1.3 milhão para Dores,
sendo R$ 600 mil que serão
encaminhados via Companhia
de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e Parnaíba
(Codevasf) para as obras de
infraestrutura necessárias para
melhoria da mobilidade urba-
na, e R$ 700 mil para serem
investidos na saúde pública por

meio de emendas parlamen-
tares do próprio senador.

“O valor das emendas des-
tinadas por Alessandro Veira
será utilizado para a compra
de duas ambulâncias no va-
lor de cerca de R$ 150 mil,
cada uma, e o restante, cer-
ca de R$ 400 mil, será inves-
tido em incrementos para
manutenção da saúde públi-
ca de Dores, garantindo as-
sim que a população tenha um
serviço de qualidade”, expli-
cou Kitty.

A parlamentar anunciou
também que destinará mais
de R$ 100 mil em emendas
parlamentares próprias para
a construção de uma quadra
poliesportiva, incentivando
assim a prática de esportes
entre crianças e adolescentes
e oferecendo mais um espa-
ço se lazer à população
dorense.

“Estamos ouvindo os
gestores e a população em
busca de melhorias para cada
município, e quando soma-
mos forças potencializamos
os resultados. Queremos o
melhor para Sergipe e para o
nosso povo, por isso eu e o
senador Alessandro Vieira
estamos trabalhando juntos
para o desenvolvimento do
nosso estado. O ano mal co-
meçou e já estamos assim,
promovendo verdadeiras
mudanças pelos quatro can-
tos de Sergipe”, disse Kitty.

Riachuelo terá nova rede de
distribuição de água para

mais de 150 famílias rurais

M
ais de 150 famí
lias dos povoa
dos Bela Vista e

Fundão, no território
quilombola Quebra-Chifre,
em Riachuelo, município do
agreste sergipano, receberão
água em casa através da
construção de uma rede de
distribuição residencial de
água captada em poços
tubulares. O Governo de
Sergipe, através da Compa-
nhia de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe (Cohidro), firma
termo de cooperação com a
Prefeitura de Riachuelo para
a construção da rede. Com
investimento de R$ 3,1 mil,
através de recursos do Fun-
do Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza
(Funcep), a Cohidro já fez a
recuperação de um poço no
Bela Vista e realiza a perfu-
ração de um poço no
Fundão, para servir à rede de
distribuição. Já a prefeitura de
Riachuelo colabora com o
fornecimento de materiais
para esta nova perfuração e
fará a obra de instalação da
nova rede.

A representante comunitá-
ria nos povoados, Alcilene
Rosa, explica que o poço
existente no Bela Vista não
tinha a infraestrutura necessá-
ria para fazer a água chegar
às casas e, com o crescimen-
to populacional da comunida-
de, o poço não consegue
atender a demanda. “No
Bela Vista, só existe um cha-
fariz. A comunidade está cres-
cendo e é um sofrimento para
essas famílias, todos os dias,
carregar vasilhames debaixo
do sol para poder levar água
até as suas casas. A junção
dos dois poços, o do Bela
Vista e o novo do Fundão,
possibilitará a essas pessoas
uma água de qualidade e tam-
bém melhorará o abasteci-
mento, levando a água até
suas casas. O sonho das fa-
mílias é, um dia, poder tomar
um banho de chuveiro. O que
para muitos é algo comum,
mas para aquelas famílias será
novidade”, declara Alcilene.

O secretário de Estado da
Agricultura (Seagri), André
Bomfim, conta que um estu-
do publicado pelo Instituto
Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), em
2018, identificou que uma
das principais dificuldades da
comunidade vem sendo o
acesso à água para o consu-
mo humano. E destaca que
uma das soluções surgiu do
diálogo entre a Seagri e sua
empresa vinculada, a
Cohidro, a comunidade local,
a Prefeitura de Riachuelo e a
empresa Linhas de Energia
do Sertão Transmissora S.A.
(LEST), que desempenha

medida compensatória pela
construção da rede de alta
tensão Xingó-Jardim, que
passa dentro daquele territó-
rio quilombola. “Parabenizo a
continuidade das coopera-
ções que a Cohidro tem feito
com os municípios para aju-
dar no acesso à água para as
comunidades rurais. Nesse
caso de Riachuelo, fortalece-
rá muitas atividades produti-
vas como também contribui-
rá para a segurança hídrica
das famílias que vivem na co-
munidade”, pontuou André
Bomfim.

A Cohidro, segundo o seu
diretor-presidente, Paulo
Sobral, já investiu na mão de
obra e na instalação de no-
vos quadro de comando e
bomba elétrica no antigo
poço do Bela Vista. As pe-
ças, no valor de R$ 3.156,56,
foram adquiridas com recur-
sos do convênio com a Se-
cretaria de Estado da Inclu-
são e Assistência Social
(SEIAS), que destinou à
companhia cerca de R$ 1
milhão do Funcep. “Este
poço do Bela Vista foi con-
cluído pela Dipoços [Divisão
de instalação e Manutenção
de Poços da Cohidro], de-
volvendo a sua capacidade de
produção. Como a comuni-
dade cresceu e ainda tem o
povoado vizinho, que tam-
bém vai ser atendido pela
nova rede, já estamos com a
nossa máquina perfuratriz na
localidade para fornecer ao
sistema o novo poço. Nesta
segunda etapa, contamos
com a cooperação da prefei-
tura municipal no fornecimen-
to dos insumos necessários
para perfurar e fazer a sus-
tentação do poço”, explicou
Paulo Sobral.

O prefeito de Riachuelo,
Petinho de João Grande,
manifestou em suas redes so-
ciais a satisfação na coope-
ração entre o município, Es-
tado e iniciativa privada para
atender à comunidade. “Va-
mos resolver um problema
que afeta os moradores há
um bom tempo. Instalaremos
mais um poço para que seja
distribuída uma água de qua-
lidade para cada casa daque-
la localidade. A Prefeitura
Municipal de Riachuelo, atra-
vés das Secretarias de Agri-
cultura e Infraestrutura, leva
mais esperança e dignidade
para as pessoas dos povoa-
dos Bela Vista e Fundão. É
importante lembrar que as
ações decorrem de uma par-
ceria firmada com a Cohidro.
Nossos primeiros dias de
gestão estão sendo intensos,
mas isso é trabalho que vai
gerar mais qualidade de vida
para a nossa gente. É isso que
queremos!”, finalizou o pre-
feito.

Divulgação

Equipe da Dipoços atuando no Poço do Bela Vista
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Ônibus beneficiam mais de
19 municípios sergipanos

TRANSPORTE

Divulgação

Cidades agraciadas com o transporte coletivo

O
 deputado federal
Fábio Reis (MDB)
esteve em Aracaju,

onde participou da solenida-
de de entrega de 24 ônibus
escolares à população
sergipana, ao lado do gover-
nador Belivaldo Chagas. Os
veículos foram adquiridos
com recursos que foram ga-
rantidos pelo parlamentar, no
valor R$ 6 milhões.

A ação vai beneficiar 19
municípios de Sergipe. São
eles Laranjeiras, São Cristó-
vão, Salgado, Propriá,
Indiaroba, Itabaianinha,
Umbaúba, Porto da Folha,
Riachuelo, Riachão do
Dantas, Aquidabã, Nossa
Senhora das Dores, Japoatã,
Telha, Poço Verde,
Itaporanga D’Ajuda, São
Francisco, Pedra Mole e Pe-
drinhas.

Durante a solenidade, o
deputado lembrou a conquista
e falou da importância dos
veículos para a volta às aulas
após um ano letivo prejudi-
cado pela pandemia do novo
coronavírus. “Tenho certeza
que esses veículos chegam em
boa hora. Os prefeitos pode-
rão renovar suas frotas e nes-
se momento que chegam as
vacinas no nosso estado, logo
contaremos com a volta das
nossas crianças e dos jovens
às aulas”, disse Reis.

O parlamentar felicitou as
novas gestões municipais e
desejou bons votos aos man-
datos. “Que vocês possam
trabalhar para quem mais pre-
cisa. Que com os novos ôni-
bus vocês possam levar nos-
sos estudantes para a escola
com segurança e conforto,
especialmente depois de um
ano letivo suspenso”, finali-

zou.
O trabalho de Fábio Reis

foi enaltecido pelo governa-
dor Belivaldo Chagas. “Você
faz muito pelo estado de
Sergipe. Tem sido um gran-
de deputado, um grande par-
ceiro, um verdadeiro coorde-
nador da bancada sergipana.
Fábio tem se destacado, de-
monstrando a cada dia que
passa o seu compromisso
com os municípios”, elogiou
Belivaldo.

Além do governador,
gestores municipais como o
prefeito de Laranjeiras, Juca
de Bala, falaram sobre a con-
quista. “Só esse ano o depu-
tado já destinou mais de R$
2 milhões para Laranjeiras.
Ele é uma figura de extrema
importância para o município.
Sou grato pelos dois ônibus
recebidos”, disse ele. “A par-
ceria vitoriosa que São Cris-

tóvão tem com Fábio Reis
tem rendido muitos frutos,
agora mais um: temos mais
dois ônibus para reforçar nos-
sa frota escolar”, completou
o prefeito da cidade, Marcos
Santana.

A solenidade aconteceu no
pátio da Secretaria de Edu-
cação (Seduc) e contou com
a participação da vice-gover-
nadora de Sergipe, Eliane
Aquino; do secretário de Es-
tado da Educação, Esporte e
Cultura, Josué Modesto; do
secretário geral de Governo,
José Carlos Felizola; do chefe
do escritório de Sergipe em
Brasília, Dernival Neto; dos
deputados estaduais Goretti
Reis e Luciano Pimentel; dos
prefeitos Juca de Bala (La-
ranjeiras), Marcos Santana
(São Cristóvão), Iggor Oli-
veira (Poço Verde), Givanildo
Costa (Salgado), Alba Nas-

cimento (São Francisco), Zé
Augusto de  Zé de Lolo (Pe-
dra Mole), Miguel de Dr.
Marcos (Porto da Folha),
Flávio Dias (Telha), Mario da
Clínica (Nossa Sra. Das Do-
res), Adinaldo Nascimento
(Indiaroba), Petinho de João
Grande (Riachuelo), France
de Domingos (Pedrinhas),
Simone Andrade (Riachão do
Dantas), Careca da Samam
(Japoatã), Humberto Mara-
vilha (Umbaúba), Danilo de
Joaldo (Itabaianinha), Dr.
Valberto (Propriá) e Otávio
Sobral (Itaporanga D’Ajuda);
dos vice-prefeitos de
Indiaroba, Pedrinhas, Salga-
do e Riachão do Dantas,
Marcos Sertanejo, Eliane dos
Reis, Miúdo do Tombo e
Galego do Samba, respecti-
vamente, além de ex-prefei-
tos e vereadores.

Câmara de Vereadores de Itabaiana recebe
encontro de prefeitos com senadora (DEM)

Em razão dos necessários
protocolos de segurança sa-
nitária em virtude da
pandemia de Covid-19, a re-
alização de eventos políticos
que contemplem a participa-
ção de um número, ainda que
mínimo, de pessoas têm exi-
gido toda precaução possível.
Por isso que a Câmara de
Itabaiana tem se notabilizado
como um espaço parceiro da
sociedade quando da neces-
sidade desse tipo de evento.
Com um plenário amplo e
com todas as recomendações
de distanciamento e
higienização devidamente
cumpridas, essas reuniões
estão sendo possíveis. Foi o
caso, quando a senadora
Maria do Carmo Alves
(DEM) recebeu seis prefei-
tos da região Agreste que, na
oportunidade, levaram seus
respectivos pleitos em rela-
ção aos municípios que co-
mandam.

“É muito bom poder colo-
car a Câmara de Itabaiana a
serviço da comunidade, seja
ela itabaianense, seja ela
agresteira. E num momento
tão difícil como o que o País
vive, não deixa de ser mais
uma esperança renovada ver
que prefeitos da nossa região

têm acesso direto à uma se-
nadora”, destacou o presi-
dente do legislativo
itabaianense, vereador Mar-
cos Oliveira (DEM).

Um dos principais
idealizadores do encontro, o
ex-prefeito de Itabaiana,
Valmir de Francisquinho (PL)
também fez questão de des-
tacar o encontro dos gestores
com a senadora Maria do
Carmo. “Que cada prefeito
aproveite essa oportunidade
para trazer seus projetos,
pois a senadora está a dispo-
sição para ouvir a todos e le-
var os pleitos à Brasília”, dis-
se Valmir.

Já o atual prefeito de
Itabaiana, Adailton Sousa
(PL), lembrou que a maioria
dos presentes estiveram no
gabinete de Maria. Mas que,
diante da situação que ela vi-
via em termos familiares,
quando seu esposo, o ex-go-
vernador João Alves Filho,
estava internado, vindo a fa-
lecer posteriormente, enten-
de a grandeza da senadora
me se fazer presente em
Itabaiana. “A senhora dá,
mais uma vez, a demonstra-
ção do seu compromisso
com o povo sergipano ao vir
até Itabaiana e conversar com

nós prefeitos”, avaliou
Adailton.

Além de agradecer a pre-
sença de todos, a senadora
Maria do Carmo fez questão
de reforçar o seu
posicionamento em Brasília.
“Estamos com nosso manda-
to e nosso gabinete a dispo-
sição de todos os
sergipanos”, finalizou Maria.

Dentre os prefeitos presen-
tes, além de Adailton Sousa,
de Itabaiana, Assisinho
(Malhador), Jeane da Far-
mácia (Nossa Senhora
Aparecida), Rogério Sobral
(Ribeirópolis), Doutor
Charles (Pinhão) e Carivaldo

Souza (Macambira). Tam-
bém estiveram presentes o ex-
deputado federal José Carlos
Machado e os deputados es-
taduais Capitão Samuel
(PSC) e Talysson de Valmir
(PL).

E entre os vereadores que
marcaram presença no en-
contro, além dos de outros
municípios, os itabaianenses
Breno de Vardo, Paulinha da
Saúde, Moisés de Acioly,
Pedro da Agrovila, Vaguinho
de Vardo e Waguinho de
Leitoa, além do presidente
Marcos Oliveira, representa-
ram o parlamento
itabaianense.

Divulgação

Prefeitos e a senadora Maria do Carmo na Câmara

Peras cultivadas com
irrigação em Canindé chegam

a pesar mais de meio quilo

E
ntre dezembro e março é realizada a colheita de pera,
que tem uma importante demanda identificada no
período de verão. Em Canindé de São Francisco, a

pera é cultivada no Perímetro Irrigado Califórnia, administra-
do pela Companhia de Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro). Ao todo, 400 pés
do fruto se dividem entre a variedade Triunfo e as variedades
Princesinha e Santa Maria, melhoradas e adaptadas para o
clima do sertão sergipano.

Para Ozeias Beserra, produtor irrigante do Perímetro
Califórnia, o ano já começou com uma grande surpresa –
literalmente. Nas primeiras colheitas de 2021, as peras em
seu lote apresentaram uma média de 600 gramas cada. O
irrigante segue em busca de compradores para a sua produ-
ção, e demonstra animação com o resultado do cultivo. “Por
enquanto, ainda estou buscando mais compradores certos.
Estou correndo atrás, mas ainda está tranquilo. Quando a
florada aumentar, vou repassar para mais compradores e tam-
bém entregar nas feiras”, planeja Ozeias.

Para o agricultor, trabalhar com a pereira é fácil, pois seu
fruto tem boa aceitação no mercado e, por ser adaptada, tem
um ótimo manejo. No ano passado, a colheita foi significativa
e a produção ficou em torno de 12 caixas do fruto, que che-
gavam a pesar até 30 kgs. A expectativa esse ano é um pou-
co maior, considerando o tamanho e o peso das peras. O
agricultor irrigante do Período Califórnia espera que sejam
retiradas ao menos 50 caixas.

A inserção da cultura da pera no Perímetro Irrigado
Califórnia vem acontecendo desde o ano de 2016, a partir de
convênio firmado entre a Cohidro e a Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa Semiárido – Petrolina), que
viabilizou a transferência da tecnologia necessária ao início da
produção, além do fornecimento das mudas, sistema de irri-
gação e fertirrigação por gotejo, defensivos e fertilizantes,
como também a assistência técnica.

Para João Fonseca, diretor de irrigação da Cohidro, a van-
tagem de ter o cultivo no Califórnia é o seu valor agregado,
em relação às culturas tradicionalmente produzidas no perí-
metro de Canindé. “Com isso, nós passamos a oferecer no-
vas opções de produção e de geração de renda para os nos-
sos agricultores irrigantes, a partir da introdução de duas cul-
turas que até então não eram produzidas: além da pera, tam-
bém a uva”, disse o diretor.

Divulgação

Colheita de pera

São Cristóvão disponibiliza lista
diária de pessoas vacinadas

A secretaria de saúde de São Cristóvão está disponibilizando
uma lista diária com a relação de pessoas vacinadas contra a
covid-19 no município. A idéia é manter o processo de vaci-
nação transparente para a população, tornando público uma
lista nominal de quem foi vacinado na cidade, o quantitativo
acumulado de pessoas vacinadas e onde foram aplicadas as
doses. Além disso, a lista contém a descrição da profissão de
cada pessoa e o local de atuação do profissional vacinado.

Segundo Beatriz Costa, Coordenadora de Vigilância
Epidemiológica, essas listas estão sendo construídas através
do cadastro que os profissionais de saúde estão realizando
no link do FormSus, disponível no portal da prefeitura de
São Cristóvão. “É de suma importância que a gente consoli-
de os dados de todas as pessoas que estão recebendo a va-
cina e isso seja divulgado para toda a população, pois esse é
um momento de construção coletiva. A população também
faz parte e precisa entender como está se dando essa primei-
ra etapa com os profissionais de saúde, e os profissionais
também precisam entender qual é a ordem de priorização,
que a vacinação está ocorrendo e o cronograma está sendo
seguido”, afirmou a coordenadora Beatriz Costa.

Os profissionais da saúde constantes na primeira listagem
fazem parte da etapa inicial de vacinação e somam ao todo
1395 pessoas. A coordenação de Vigilância Epidemiológica
pretende manter a relação atualizada em todas as fases da
vacinação, de acordo com os lotes que forem recebidos do
estado.

A lista será está disponível à população no portal da trans-
parência da prefeitura de São Cristóvão, na aba Covid-19,
em ações de enfrentamento (informes).

“É de suma importância que a gente
consolide os dados de todas as pessoas

que estão recebendo a vacina e isso
seja divulgado para toda a população”
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Creche do Augusto Franco
deve ser entregue em julho

Raimundo Feitosa

A
 Construção de uma
creche no Conjun
to Habitacional

Augusto Franco, zona sul da
capital  sergipana, no final de
linha do bairro, está em an-
damento e suas obras termi-
nam em julho deste ano. A
informação foi prestada pelo
assessor de comunicação da
Empresa Municipal de Ser-
viços Urbanos (Emurb),
Ademar Queiroz. A creche
leva o nome dos irmãos
Mirella e Marcel Moura (In
memorian), filhos do Moura
da Farmácia, com capacida-
de para 300 vagas. O custo
da obra da creche é de R$ 3
milhões. Valores em convê-
nio entre a Prefeitura Muni-
cipal de Aracaju e o Gover-
no Federal, dentro do pro-

grama Pró-infância, em
emendas do então deputado
federal André Moura.

De acordo com Moura da
Farmácia, as obras da creche
já eram para ser terminadas,
porém, devido a pandemia
com o novo coronavírus, teve
esse atraso, mas, está previs-
ta para acabar em julho des-
te ano. “A creche tem um
padrão internacional e vai
ajudar a muitas famílias no
Farolândia, recebendo re-
cém-nascido de 6 meses até
6 anos de idade”, disse
Moura.

Moura da Farmácia falou
que a creche foi uma reivin-
dicação sua junto ao ex-de-
putado federal André Moura,
juntamente com o prefeito de
Aracaju, Edvaldo Nogueira,
que aceitou construir com a
liberação das emendas do ex-

deputado, que era o líder do
Congresso Nacional no Go-
verno do Michel Temer.

Creches – Além da creche
no Augusto Franco, a Prefei-
tura de Aracaju está também
construindo uma unidade no
bairro Santa Maria, zona sul
de Aracaju e a outra na zona
norte. Esse foi um projeto que
a Prefeitura assumiu, junta-
mente com as emendas de
André Moura.

- Agradeço ao prefeito
Edvaldo Nogueira e a Secre-
tária Municipal de Saúde,
Waneska Barboza por esta-
rem realizando esta obra tão
importante na vida dos mo-
radores do Conjunto
Augusto Franco, bem como
no bairro Santa Maria e da
zona norte de Aracaju. Mui-
to grato – disse Moura da
Farmácia.

Gazeta Hoje

Moura da Farmácia é
atendido nos seus pedidos

Este é o retrato da construção da creche no Augusto Franco

DivulgaçãoMoura da Farmácia sempre
lutou pelas causas da
Farolândia e solicitou ao pre-
feito de Aracaju, Edvaldo
Nogueira, ainda no seu pri-
meiro mandato, a conclusão
das obras da Canal 3 que es-
tavam parada há dois anos.
Moura convocou também
emendas do então deputado
federal, André Moura, que,
atendeu prontamente o seu
pedido.

Diante disso, vontade polí-
tica do prefeito Edvaldo No-
gueira e a liberação das ver-
bas por parte de André
Moura, a Canal 3 foi conclu-
ída e as obras do Barroso,
dentro da Farolândia, com
drenagem e pavimentação e
rede de esgoto, também fo-
ram terminadas. “Dentro des-
se projeto, surgiu o pedido da

creche do Augusto Franco,
bairro Santa Maria e na zona

norte de Aracaju”, conta
Moura da Farmácia.

Moura da Farmácia e Edvaldo Nogueira

Divulgação

Prefeito agradece ao Governo pela
chegada da vacina em Canindé

O
 prefeito de
Canindé de São
Francisco, Weldo

Mariano (PT), fez os agrade-
cimentos ao governador
Belivaldo Chagas por ter en-
viado as vacinas coronavac
ao município. A secretária de
Estado da Saúde, Mércia
Feitoza, esteve pessoalmen-
te efetuando a entrega do pri-
meiro lote no total de 114
ampolas. A chegada da vaci-
na provocou ansiedade em
Canindé, devido ao momen-
to pandêmico, afinal, todos
querem ficar imunes a Covid-
19. A equipe da Secretaria
Municipal de Saúde, respon-
sável pela administração des-
sa demanda, foi célere e
agilizou vacinando a primeira
profissional da saúde, a téc-
nica em enfermagem Sônia da
Hora.

Um planejamento foi posto
em ação e as informações
publicadas em uma coletiva
de imprensa via instagram e
youtube oficial da Prefeitura
Municipal. Como ato contí-
nuo, profissionais da área,
que trabalham diretamente
com pessoas suspeitas ou
infectadas com vírus já rece-
beram a vacina e segue em
curso. Rosacy Alves, Secre-
tária Municipal de Saúde, ori-
entou a equipe em todo pla-
nejamento e obedece todas
as orientações sobre a distri-
buição e momento.

Weldo Mariano não fez
alarde sobre a chegada da
vacina. Já no campo da dis-
tribuição e do procedimento,
ele apenas acompanhou o tra-
jeto desde o ponto do de-
sembarque (chegada), que
aconteceu no campo de fu-
tebol do 4º BPM, até a uni-
dade Delfina Fernandes em
seguida ao hospital municipal
Haydee de Carvalho, local
onde a técnica de enferma-
gem, Sônia da Hora, foi va-
cinada.

O prefeito disse que tem
extrema certeza do quanto é
importante colocar-se como
ser humano sempre, e nesse
momento em que vidas foram

e estão sendo sucumbidas, é
muito mais ainda. Outro fa-
tor que o prefeito coloca
como primordial é o fato de
obedecer ao que preconiza as
orientações das autoridades,
quer sejam o Ministério da
Saúde e a Justiça. “Quero de
verdade agradecer ao gover-
nador Belivaldo Chagas pela
atenção e também a Mércia
Feitoza e pedir a Deus que
livre a humanidade desse mal
o mais rápido possível. Espe-
ro ver nosso povo, mães e
pais, filhos e amigo com sor-
riso nos olhos do que lágri-
mas. Agradeço em nome do
povo de Canindé de São
Francisco e dias melhores vi-
rão”, finalizou o prefeito.

Prefeito de Canindé, Weldo Mariano




