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Aquidabã ganha Centro Integrado de Segurança
Investir cada vez mais

no aprimoramento dos
profissionais e no
fortalecimento da
Segurança Pública tem sido
um dos compromissos do
Executivo Estadual. A
construção do Centro
Integrado de Segurança
Pública (Cisp), que está em
andamento no município de
Aquidabã, a 98 km de
Aracaju, é exemplo disto.
Inserido nas ações do
Sergipe Cidades,
programa resultante da
parceria entre o Banco
Nacional do
D e s e n v o l v i m e n t o
Econômico e Social

(BNDES) e o Governo de
Sergipe, a obra é executada
pela Secretaria de Estado da
Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano
(Seinfra).

Localizada na Rua A,
próxima à principal avenida
da cidade e vizinha ao Me-
morial José Augusto, a
unidade do Cisp recebeu
investimentos no valor de R$
697.138,46 e tem como
objetivo concentrar no
mesmo imóvel, policiais
militares e civis, propiciando
mais eficiência na prestação
de serviços à população que
busca pelos serviços e
conforto e comodidade ao

efetivo.
De acordo com o

Secretário de Estado da
Infraestrutura, Valmor
Barbosa, dentro em breve a
população de Aquidabã
poderá contar com a nova
unidade policial. “Além da
instalação de câmeras,
alarmes, luzes de emergência,
alguns acessórios das
instalações elétricas e
equipamentos de incêndio,
pequenos retoques na pintura
concluirão os serviços, e nas
próximas semanas a
edificação será entregue à
Secretaria de Segurança
Pública”, explica.(Pag.03)

Programa Balde Cheio
beneficia produtores rurais

Produtores rurais que se
dedicam à pecuária leiteira em
quatro municípios sergipanos
passarão a contar com um
importante auxílio para
desenvolver a atividade. Eles
serão beneficiados pelo projeto
Balde Cheio, uma iniciativa
desenvolvida pelo Sebrae em
Sergipe, que busca viabilizar
economicamente as pequenas
unidades produtoras de leite,
incorporando novas tecnologias,
reduzindo custos e elevando a
produtividade por área e animal.

A formalização da parceria
com os secretários de Agricultura
de Riachão do Dantas, Boquim,
Itabaianinha e Lagarto aconteceu
durante o XI Encontro
Nordestino do Setor de Leite e
Derivados (Enel), em Parnamirim
(RN), no começo do mês. Pelo
acordo, serão instaladas
unidades demonstrativas para
aplicação da metodologia do
projeto em cada uma das cidades.
Inicialmente, a iniciativa
beneficiará cem produtores
rurais.

A meta é permitir que esses
criadores possam elevar a
produtividade de seus rebanhos
por meio da melhoria das técnicas
de gestão e manejo do gado. Eles

receberão capacitações e serão
acompanhados continuamente
pelos técnicos do Balde Cheio,
explica o gestor do projeto,
Helenílson Oliveira. A
metodologia foi criada pela
Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) Sudeste
e, em Sergipe, foi colocada em
prática pelo Sebrae com apoio da
Companhia de Desenvolvimento
de Recursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe (Cohidro). O modelo
já beneficiou produtores rurais do
Perímetro Irrigado do Jabiberi, em
Tobias Barreto.

Naquela região foi possível
aumentar o volume de leite de
1.080 litros para cerca de 2,5 mil
por dia, que passaram a ser
comercializados junto a dois
laticínios da cidade. A expectativa
é que os resultados alcançados
em Tobias Barreto também
possam ser repetidos nos outros
municípios. Faremos o possível
para permitir que metas
estabelecidas pelo projeto sejam
cumpridas, diz o secretário de
Agricultura de Riachão do
Dantas, José Doriedes.(Pag.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

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

REFORMA
O prefeito de Itabaiana, Valmir dos
Santos Costa ( foto) entregou a
reforma do posto de saúde do
Povoado Mangabeira. A sua
presença é fundamental. Agora,
torcemos para os médicos e
demais profissionais da medicina
apareçam para trabalhar e que
haja distribuição de remédios para
os mais carentes.

 DEMISSÕES
O prefeito de Itabaiana (SE),
Valmir dos Santos Costa (PR),
informou que haverá  demissão
de alguns servidores
comissionados e contratados do
Município, sob a alegação de
contenção de despesas. De
acordo com o gestor, que
classificou o governo petista
como indecente, imoral, por conta
da roubalheira a política
econômica passa por sérias
dificuldades, o que está
repercutindo diretamente no
orçamento público e privado.

SECRETARIAS
Valmir dos Santos Costa (Valmir
de Francisquinho) informou que
reduzirá o número de secretarias
municipais de doze para  nove. O
prefeito afirmou que Itabaiana é
um município privilegiado. “A
crise não chegou aqui ainda
não”, enfatizou. Se a crise não
chegou, qual a razão da demissão
de servidores e redução de
secretarias? Vingança política ou
desplanejamento administrativo?

PARQUÍMETROS

Os proprietários de veículos que
necessitam estacionar em Aracaju
não gostaram do anúncio da
cobrança. É muito complicado
encontrar uma vaga em Aracaju,
diz Rafael Correia. Nelson Felipe,
superintendente municipal de
Transporte e Trânsito, garante
que o sistema rotativo vai ser
logo absorvido pelos usuários e
não haverá problemas para os
usuários, que poderão cadastrar
as placas dos veículos pela
internet. Deverá ser cobrado R$
1,50 por cada duas horas e a
fração também será cobrada.
Carlos Oliveira acredita que o
sistema vai melhorar um pouco,
mas não é a solução definitiva.

DUAS BANANAS

Recebi de um leitor assíduo na
minha página do facebook e das
minhas colunas no jornal Gazeta
Hoje, esta informação, sobre o
CAPS de Itabaiana. Vamos lá:
“Mais um escândalo no CAPS.
Recebi uma denúncia de um
acompanhante do usuário do
CAPS de Itabaiana, que o lanche
era pra ser: bolo, sanduíches e
suco, e foi servido 2 bananas.

Quando cheguei lá no CAPSfui
agredido verbalmente pelo
porteiro e tinha um policial, o
porteiro informou que o policial
está servindo ao município. A
diretora é muito agressiva não
pode cuidar de gente e sim de
bicho”.

ESTÂNCIA
A administração do prefeito de
Estância, médico Carlos Magno
Garcia, está com dificuldades
enorme em virtude das dívidas do
município. A grana está curta e
os problemas são imensos. Só se
for mágico para sair da crise e
executar obras reivindicadas pela
população.

BREJO GRANDE
 Com o objetivo de melhorar o
sistema de esgotamento do
município, a Prefeitura de Brejo
Grande, através da secretaria
municipal de Obras, fez e vem
fazendo à limpeza de forças e
cisternas, construção de dutos de
passagem e bueiros em vários
pontos da cidade e também nos
povoados. A ação tem por
objetivo melhorar a drenagem de
ruas e vielas, e também dar mais
qualidade de vida à população,
através do saneamento básico,
evitando assim a proliferação de
doenças que podem ser
adquiridas pela falta do sistema
sanitário. Nesta a prefeita
Fernanda Tenório Ribeiro
Machado    acertou

CAJAÍBA
O Prefeito de Itabaiana, Sergipe,
Brasil , (Valmir dos Santos Costa
(Valmir de Francisquinho) ,
entregou, a através da Secretaria
de Saúde, a reforma do posto de
saúde do Povoado Cajaiba. A sua
presença é fundamental.
Participe!

LÂMPADA

Em Barra dos Coqueiros, tem
assessor para ser avisado que
uma lâmpada queimou. Vejam
vocês como este país tem tanto
dinheiro nos cofres públicos. E
quando a gente recebe uma
informação desta entra em curto
circuito e deve ter cuidado para o
choque não ser anafilático. A
corrente é muito forte e as vistas
escurecem, iguais as ruas sem
iluminação, mas se cobra a TIP
ou CIP. Não importa a
nomenclatura, porque a grana sai
do bolso do contribuinte de
qualquer jeito. Afinal, o dinheiro
é a grande energia que move parte
dos administradores públicos.
Os gestores públicos estão

acesos, ligados e com correntes
de milhares de volts.

MALHADOR
Treze famílias de Malhador estão
dormindo em suas casas
próprias. Os moradores foram
contemplados com unidades
habitacionais construídas pelo
Programa Nacional de Habitação
Rural (PNHR), num projeto
coordenado pela Prefeitura de
Malhador, distante 49 km de
Aracaju, através da Secretaria de
Assistência Social. A solenidade
de entrega ocorreu no Clube
Social do povoado Alecrim.

RIBEIRÓPOLIS VIOLENTA
Bandidos tentaram explodir dois
caixas eletrônicos da agência do
Banco do Brasil, situada na Praça
Frei José, no município de
Ribeirópolis, no agreste do
estado. A ação criminosa não foi
percebida pela população. Pela
manhã dois caixas foram
encontrados danificados no local
onde retira o dinheiro dos saques.
O Banco do Brasil ainda não
informou se algum valor foi
levado da agência. Em abril de
2014 indivíduos armados
invadiram agência por volta das
2h30mim da madrugada e foi
executada por um grupo de
aproximadamente 10 elementos,
em quatro veículos.

ITAPORANGA

A Prefeitura de Itaporanga
D’Ajuda, por meio das Secretarias
de Finanças e Controle Interno,
realizou no plenário da Câmara
Municipal, Audiência Pública
para debater e apresentar as
propostas da Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO 2016) e Lei
Orçamentária Anual (LOA 2016)
para o município. A Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) é
o instrumento por meio do qual o
governo estabelece as principais
diretrizes e metas da
Administração Pública para o
prazo de um exercício.

PAIXÃO DE CRISTO

O deputado estadual Inaldo Luís
da Silva (Padre Inaldo), PCdoB,
apresentou projeto de lei que
tornam as Procissões
Penitenciais de devoção à Paixão
de Cristo que ocorrem na Semana
Santa, em Nossa Senhora das
Dores, Patrimônio Cultural e
Imaterial do Estado de Sergipe.
Isso em nome de Jesus.

SIMÃO DIAS

A implantação de redutores de
velocidade nas imediações da
Igreja Nossa Senhora Aparecida,
localizada no povoado Deserto,
em Simão Dias, para oferecer
segurança aos moradores e
outros que necessitam trafegar na
via, é solicitada pelo deputado
estadual Luciano Pimentel, PSB,
ao Governo do Estado. O pedido
está feito, resta saber se com essa
pindaíba em que se encontra o
ente federativo haverá grana para
o devido atendimento. Afinal, a
vida humana não tem valor para
o Estado, a não ser para o cidadão
contribuir com seus impostos e
tributos. Mas vamos aguardar.

 CAPELA

Moradores do povoado Vila das
Pedras, em Capela, imploram para
que o Governo do Estado
promova obras de pavimentação
na entrada do núcleo
habitacional, uma vez que eles
sofrem com a poeira, que provoca
doenças respiratórias, e no
inverno são obrigados a trafegar
no lamaçal e lá vêm mais
enfermidades causadas pelas
águas podres. É uma obra que o
prefeito Ezequiel Leite (Foto)  já
deveria ter executado, mas ele
nem está ai para o sofrimento dos
seus conterrâneos.

RIACHÃO DO DANTAS

Produtores rurais e moradores da
região pedem ao Governo do
Estado que, por meio da
Secretaria de Estado da
Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano
(Seinfra), planeje e execute obras
de duplicação da Rodovia
Lourival Baptista, no município
de Lagarto, no trecho entre as
rótulas que dão acesso as
cidades de Itabaiana e de Riachão
do Dantas.

TOMAR DO GERU
É sofrível para quem usa a rodovia
que liga os municípios de
Itabaianinha a Tomar do Geru,
portanto, se faz necessário o
recapeamento e a ampliação com
a criação de acostamento e
sinalização. A região é importante
para o desenvolvimento turístico
de Sergipe, posto que é uma rota
estratégia na ligação entre
Sergipe e Bahia. O trânsito é
bastante perigoso, em razão da
precária estrutura em que se
encontra a via, com asfalto
irregular, acostamento inexistente
e sinalização em péssimas
condições, além de onerar
economicamente os transeuntes,
tem causado mortes de
sergipanos. Diante disso nada
mais justo que sejam executadas
as obras reivindicadas o mais
urgente possível.

MARUIM

A Prefeitura de Maruim, através
a Secretaria Municipal de Ação
Social, Habitação e Trabalho, e o
Governo Federal, através do
Ministério das Cidades,
entregaram mais uma casa através
do programa “Minha Casa, Minha
Vida 2”. Em dois anos, 24 famílias
foram beneficiadas na sede e nos
povoados. A dona de casa, Ana
Cláudia Santos, não escondeu a
alegria em receber a chave da casa
própria.

DEGRADANTE
O Colégio Estadual Prof.
Raimundo M. de Araújo, em
Indiaroba (SE) encontra-se em

situação degradante, fazendo
necessária a reforma urgente,
posto que o mau estado de
conservação da sua estrutura
compromete as condições de
ensino-aprendizagem, sendo
impossível, nas condições em
que se encontra a escola, ter-se
um aprendizado de qualidade,
ficando os alunos à mercê de
improvisos, por conta da falta de
estrutura física. Também se
reivindica a construção de uma
quadra poliesportiva, reforma das
redes elétrica e hidráulica, que
estão comprometidas, a reforma
dos banheiros e reestruturação
de todo o telhado, bem como
consertos na cantina. O pedido
está feito, mas como o senhor
doutor professor Jorge Carvalho
do Nascimento  (foto) diz que a
educação em Sergipe é um
inferno, pelo visto, nem satanás
dá jeito e lúcifer não é besta de
frequentar uma escola pública da
rede estadual de Sergipe. Está
reprovado, em nome de...

GRACCHO CARDOSO

Moradores e produtores rurais
que utilizam a Rodovia SE-220,
que ligas os municípios de
Aquidabã e Graccho Cardoso
reivindicam do Governo do
Estado a recuperação e
sinalização vertical e horizontal
da estrada, para garantir
segurança a todos. A buraqueira
e falta de sinais obriga o motorista
a transitar em baixa velocidade,
posto que corre risco de
acidentes. Além disso, os
marginais estão se aproveitando
da inércia do Estado, para atacar,
uma vez que os veículos têm que
transitar bem devagar, na maioria
dos trechos, facilitando a ação
dos bandidos.

BARRA

Finalmente, parece que o
monstrengo, verdadeiro crime
ambiental, de H. Dantas,
ancorado no rio Sergipe, no Bairro
Baixo de Barra dos Coqueiros, vai
zarpar. O navio Heráclito Dantas
está há sete anos, se
transformando no maior criatório
de ratazanas do Estado. Não teve
autoridade neste Estado capaz de
peitar o grupo, que faz o que bem
entende e só agora discute o que
fazer com o monte de ferro velho,
que só traz poluição visual.

AFUNDAR

A H. Dantas ainda não sabe se
venderá o navio como sucata, se
o afundará, para ter uma utilidade
como habitat de corais, ou se o
venderá a embarcação, para
algum armador maluco que goste
do que não presta. O Ministério
Público Estadual sugeriu afundar
a embarcação. Enquanto que o
Ministério Público Federal ainda
trabalha num inquérito civil, para
investigar a situação do navio. A
procuradora Gicelma Nascimento
poderá decidir por uma ação
judicial ou fazer um acordo com
H. Dantas.

SEGURANÇA
Município estratégico e
importante da região sul de
Sergipe, Estância reivindica a
construção de um Centro
Integrado de Segurança Pública
(CISP), para atender as demandas
e oferecer tranquilidade para a
população regional. Mais uma
batata quente, mesmo depois do
São João, nas mãos do secretário
de Estado da Segurança Pública,

Mendonça Prado. E que o
prefeito Carlos Magno também se
junte a reivindicação do povo
estanciano.

REPASSE DO FPE
Os deputados federais aprovaram
quatro PECs. Uma delas aumenta
o repasse ao Fundo de
Participação dos Estados (FPE)
de 21,5% para 22,5%. Também foi
aprovada a proposta de emenda
constitucional que altera o
critério de rateio da cota-parte do
ICMS em 25% dos Municípios.
Outras duas propostas aceitas
pelo colegiado foram as que
prorrogam até 2030 o prazo para
aplicação de recursos para
irrigação nas regiões Centro-
Oeste e Nordeste e a que torna
permanente o instrumento de
financiamento da Educação
Básica pública (Fundeb)

 EXPORTAÇÃO
 Desde abril deste ano, o Terminal
Marítimo Inácio Barbosa (TMIB),
em Barra dos Coqueiros, recebe
carregamentos de soja
provenientes da Bahia e que são
exportadas até para a Rússia.

ABUSADOS
O aumento da tarifa do transporte
intermunicipal pegou muita gente
de surpresa e o pessoal ficou
revoltado com o aumento na
passagem de várias linhas, que
varia de 12,5% a 14,1%. A
comerciária Maiara Trindade
garante que é um absurdo,
porque o salário dela continua
“miruchutinho”.

É RICA
Mais tem gente que não reclama
do preço e acha ótimo, como é o
caso da cabeleileira Adenilde de
Souza, que agora paga R$ 3 ,20,
na passagem de Itaporanga
D’Ajuda para Aracaju. Mas caro
é o coletivo dentro de Aracaju,
argumenta Souza, garantindo
que está justo. Mas outras
passageiras insistem no absurdo
do reajuste, porque o salário só
faz abaixar.

AJUSTE
Everton Nunes, coordenador do
Cotransp, o que houve foi um
ajuste, porque há dois anos que
não havia um ajuste da tarifa
intermunicipal. Lembra que o
INPC de dois anos deu 14,10% e
o reajuste foi neste patamar. Se
continuar com o preço baixo, não
dá para renovar a frota e o
transporte não pode parar.
Everton espera que não haja mais
aumentos, pelo menos este ano.
Ele disse que haverá licitação
para as linhas que não estão
sendo operadas por empresas
que desistiram de alguns
itinerários.

INJURIADO
O topiqueiro Evanildo Gomes da
Cruz não concorda que a tarifa
de Aracaju para Maruim seja mais
barata do que para Itaporanga.
Maruim é R$ 2,85. Isto não existe,
porque uma passagem de 35
quilômetros, usando uma BR ser
de apenas R$ 2,85. Tem que ser
tudo R$ 3,20.

HIP-HOP
O estilo de dança denominado
Hip-Hop está inserido na cultura
urbana das cidades brasileiras e
chega até uma certa simpatia nas
cidades interiorana. Agora, os
deputados poderão aprovar um
projeto de lei que institui uma
semana de comemorações da
dança.

LIXO DO LUXO
Um programa encetado pela
Energisa diminui o valor pago
pelos usuários que trocam lixo
reciclável por bônus. O autônomo
Carlos Justino garante que já
deixou de pagar várias contas,
levando o reciclável para trocar.
Quem quiser entrar no programa,
leva uma conta para o ponto de
troca e recebe um cartão, que
passa a utilizar em toda troca.

Tel 3044-7545
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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 Desembargador 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

Aquidabã ganha Centro Integrado de Segurança
Investir cada vez mais

no aprimoramento dos
profissionais e no
fortalecimento da Segurança
Pública tem sido um dos
compromissos do Executivo
Estadual. A construção do
Centro Integrado de
Segurança Pública (Cisp),
que está em andamento no
município de Aquidabã, a 98
km de Aracaju, é exemplo
disto. Inserido nas ações do
Sergipe Cidades, programa
resultante da parceria entre o
Banco Nacional do
Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES) e o
Governo de Sergipe, a obra
é executada pela Secretaria
de Estado da Infraestrutura e
do Desenvolvimento Urbano
(Seinfra).

Localizada na Rua A,
próxima à principal avenida
da cidade e vizinha ao Me-
morial José Augusto, a
unidade do Cisp recebeu
investimentos no valor de R$
697.138,46 e tem como
objetivo concentrar no
mesmo imóvel, policiais

militares e civis, propiciando
mais eficiência na prestação
de serviços à população que
busca pelos serviços e
conforto e comodidade ao
efetivo.

De acordo com o
Secretário de Estado da
Infraestrutura, Valmor
Barbosa, dentro em breve a
população de Aquidabã
poderá contar com a nova
unidade policial. “Além da
instalação de câmeras,
alarmes, luzes de emergência,
alguns acessórios das
instalações elétricas e

equipamentos de incêndio,
pequenos retoques na pintura
concluirão os serviços, e nas
próximas semanas a
edificação será entregue à
Secretaria de Segurança
Pública”, explica.

Ele acrescenta que a
construção do Centro
ampliará os serviços de
segurança pública no
município e região. “Com a
edificação de mais uma
unidade policial, o Governo
de Sergipe dá
prosseguimento ao conceito
de delegacia cidadã que vem

sendo implantado no estado
nos últimos quatro anos. As
polícias Militar e Civil são
organizações diferenciadas,
mas com uma mesma linha e
objetivo, portanto, do ponto
de vista da sociedade elas são
uma única polícia, que,
trabalhando em conjunto,
darão como resultado o
aprimoramento da segurança,
mais tranquilidade e maior
proteção ao povo sergipano”,
enfatiza.

O Cisp
A edificação da unidade

policial possui sala de

recepção e espera, gabinete
para delegado, um cartório,
gabinete para o comandante
do policiamento militar, sala
de sargenteação, de
identificação e visitas, de
multimeios, de custódia, de
armazenamento de material
bélico, duas salas de
passagem, área para banho
de sol, cinco salas de
repouso, além de
dependências essências
como copa, cozinha,
dispensa, depósito de mate-
rial de limpeza, quatro
banheiros e garagem com

capacidade para três viaturas.
Na área externa do Cisp

foram implantados 187 m² de
pavimentação granítica,
aplicados 74 m² de placa
grama verde-esmeralda e 66
mudas de plantas ornamentais
típicas da região. O direito à
acessibilidade segue a norma-
padrão estabelecida, para
isso foram instaladas rampas
de acesso na área externa e
interna, construídos dois
banheiros específicos, além
da vaga na garagem destinada
aos idosos ou pessoas com
mobilidade reduzida.

Jogos Olímpicos 2016

 Municípios sergiano se preparam
para receber a tocha Olímpica

Entre os meses de maio e agosto de 2016, a Chama Olímpica
passará por cerca de 500 municípios brasileiros de todos os estados e
Distrito Federal até a Abertura dos Jogos Olímpicos no dia 05 de
agosto no Rio de Janeiro.

Cerca de 300 cidades receberão o evento “Revezamento da Tocha
Olímpica”. Esse revezamento será uma grande festividade e uma
oportunidade de divulgar a imagem do Brasil para o mundo, com toda
sua diversidade cultural, patrimônios históricos e belezas naturais.

Em Sergipe, seis municípios irão receber o Revezamento da
Tocha. Nesta sexta-feira (7) o governo federal reunirá os prefeitos
destas seis cidades e suas equipes de governo para começar a planejar
a passagem de um dos principais símbolos dos jogos.

Autoridades presentes

Para a reunião em
Aracaju está confirmada a
presença do governador
do estado, Jackson
Barreto, do Ministro do
Turismo, Henrique Alves,
do Ministro do Esporte
em exercício, Ricardo
Layser, além de
representantes dos
ministérios do Turismo,
Defesa, Justiça, da
Secretaria-Geral e da
Secretaria de Relações
Institucionais da
Presidência da República.
A Agência Brasileira de
Inteligência (ABIN), a Autoridade Pública Olímpica e o Comitê
Organizador Rio 2016 também marcam presença.

Programa Balde Cheio beneficiará
cem produtores rurais

Produtores rurais que se
dedicam à pecuária leiteira em
quatro municípios sergipanos
passarão a contar com um
importante auxílio para
desenvolver a atividade. Eles
serão beneficiados pelo projeto
Balde Cheio, uma iniciativa
desenvolvida pelo Sebrae em
Sergipe, que busca viabilizar
economicamente as pequenas
unidades produtoras de leite,
incorporando novas tecnologias,
reduzindo custos e elevando a
produtividade por área e animal.

A formalização da
parceria com os secretários de
Agricultura de Riachão do
Dantas, Boquim, Itabaianinha e
Lagarto aconteceu durante o XI
Encontro Nordestino do Setor de
Leite e Derivados (Enel), em
Parnamirim (RN), no começo do
mês. Pelo acordo, serão
instaladas unidades
demonstrativas para aplicação
da metodologia do projeto em
cada uma das cidades.
Inicialmente, a iniciativa
beneficiará cem produtores
rurais.

A meta é permitir que
esses criadores possam elevar a
produtividade de seus rebanhos
por meio da melhoria das técnicas
de gestão e manejo do gado. Eles
receberão capacitações e serão
acompanhados continuamente
pelos técnicos do Balde Cheio,
explica o gestor do projeto,
Helenílson Oliveira. A
metodologia foi criada pela

Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (Embrapa) Sudeste
e, em Sergipe, foi colocada em
prática pelo Sebrae com apoio da
Companhia de Desenvolvimento
de Recursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe (Cohidro). O modelo
já beneficiou produtores rurais
do Perímetro Irrigado do Jabiberi,
em Tobias Barreto.

Naquela região foi
possível aumentar o volume de
leite de 1.080 litros para cerca de
2,5 mil por dia, que passaram a
ser comercializados junto a dois
laticínios da cidade. A
expectativa é que os resultados
alcançados em Tobias Barreto
também possam ser repetidos
nos outros municípios. Faremos
o possível para permitir que metas
estabelecidas pelo projeto sejam
cumpridas, diz o secretário de
Agricultura de Riachão do
Dantas, José Doriedes.

O Balde Cheio prevê a
instalação de unidades
demonstrativas nas regiões onde
o modelo é implementado, que
servem como verdadeiras salas
de aula para os pecuaristas. Lá,
eles aprendem novas técnicas de
produção, como o cultivo do
capim em áreas pré-determinadas
e a adoção do pastejo
rotacionado, que consiste na
divisão do pasto em piquetes
para serem utilizados em
sequência.

Além das técnicas, os
criadores também recebem
instruções sobre a forma correta

de irrigar o terreno, construção
de reservatórios de água e de
áreas de sombreamento e a
criação de corredores para a
circulação dos animais. Após as
alterações nas pastagens, os
técnicos do programa passam a
atuar na melhoria do rebanho.

Levantamento sanitário
Os criadores são

incentivados a adquirir novos
animais e a utilizar a inseminação
artificial no processo reprodutivo
das vacas. Outro apoio
importante é a presença
constante de um veterinário para

realizar o levantamento sanitário
e acompanhar o
desenvolvimento das espécies.

Os dados referentes a
custos, receitas e produção são
anotados em planilhas, de forma
a monitorar a evolução das
ações. Uma outra iniciativa para
garantir a prosperidade dos
negócios são os cursos técnicos
e gerenciais, como
a s s o c i a t i v i s m o ,
empreendedorismo e controle de
custos, oferecidos pelo Sebrae
aos produtores.
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