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Compre uma
tapioca e ganhe outra. A
promoção é de segunda a

quinta-feira.
Recorte este anúncio
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FEIRANTES DO AUGUSTO FRANCO TEMEM AUMENTO
DE IMPOSTOS COM A PADRONIZAÇÃO DAS BANCAS

A Prefeitura de Aracaju vai unificar todos os locais de trabalho dos comerciantes

Max Prejuizo cobra da Deso mais responsabilidade social

DivulgaçãoDivulgação

(Página 3)

Ambulantes temem aumento de imposto na feira
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CONTABILIZANDO
FATOS

JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA

DISK ÁGUA

Água Saudável é aqui

3043-6353-9873-2870
Temos também:

Refrigerantes, Cervejas, Água de Coco e Carvão

HEALTHY WATER
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Comerciante preocupado
com aumento de impostos
Comerciantes do Au

gusto Franco, na
zona sul da capital

sergipana estão preocupados
com o aumento de imposto,
dado pela Prefeitura de Ara-
caju, depois que     padroni-
zar as bancas. Hoje, os fei-
rantes pagam em média de
R$ 20, 00 e eles temem que
vá pular para R$ 70,00. Al-
guns estão até preferindo
mudar de local ou ficar total-
mente no Mercado Novo. A
Prefeitura de Aracaju anun-
ciou que vai padronizar todas
as bancas na capital ser-
gipana. Com isso, obvia-
mente, os impostos irão au-
mentar, devido aos gastos
que o órgão público vai ter
com a reforma.

A reportagem da Gazeta
esteve conversando com al-
guns comerciantes e sentiu a
preocupação. Um vendedor
de amendoim, que não quis
se identificar, contou que
paga R$ 4,00 e acha que o
valor vai elevar para R$
30,00. “Para pagar mais im-
postos é preferível que fique
como está”, diz ele.

Já uma vendedora de peixe
disse que paga R$ 20,00 por
feira e agora ouviu dizer que
o preço vai para R$ 70,00.
“Acho que devo ficar so-
mente no mercado”, conta
acrescentando que é melhor
por causa do preço.

Conforme as explicações
dos vendedores, os preços
praticados pela Prefeitura de
Aracaju é um absurdo. “Bem
que o prefeito João Alves Fil-

Feirantes do Augusto Franco temem aumento de imposto

ho poderia cobrar menos”,
acrescentam. Com relação a
permanência deles às quar-
tas-feiras, como está, nin-
guém tem mais dúvida.

Empresa – A Prefeitura de
Aracaju vai colocar uma em-
presa para cuidar das feiras

livres em Aracaju. Segundo o
prefeito, as feiras vão ter ban-
cas padronizadas, com câ-
mara de frigoríficos e toda
uma higiene possível.

A reforma vai passar por
todas as feriras-livres. Não só
do Augusto Franco mas, em

todas da capital sergipana. “É

uma forma de deixar mais o

feirante e o consumidor com

mais higiene nos locais”, fa-

lou o prefeito para a impren-

sa.

Max cobra responsabilidade social à Deso pelos desmandos
“A Deso iniciou um    tra-

balho no Conjunto Augusto
Franco em 2008 e esse tra-
balho parece que nunca vai
acabar. Desde o começo das
obras ela cobra a taxa de es-
goto, mas o que vemos nas
ruas do conjunto é a falta de
compromisso da Deso com
a comunidade”, ajuizou o
vereador Max Prejuízo
(PSB), durante o Pequeno
Expediente da Câmara Mu-
nicipal de Aracaju (CMA), na
manhã desta quinta-feira, 11/
6.

O parlamentar volta a co-
brar responsabilidade social
e compromisso com a popu-
lação aracajuana à Compan-
hia de Saneamento Básico de
Sergipe (Deso). O Conjunto
Augusto Franco, que não
possui esgotamento sanitário
desde a sua fundação, aguar-
da a conclusão das obras que
estava prevista para 2011.
“Isso é uma falta de    sensi-
bilidade com a população.
Percebemos nitidamente na
Avenida Canal 5, dezenas de
buracos. A empresa, que deve
ser terceirizada, abre o bura-
co, tenta consertar, não con-
serta, porque logo em segui-
da os buracos reaparecem, e
o pior, não fazem o recapea-

Vereador Max Prejuizo

mento asfáltico. Ou seja, a
Deso tem tradado os  mora-
dores da região, e toda
população aracajuana que
trafega por ali, com total falta
de respeito”, disse Max.

Segundo o vereador, essa
situação não acontece apenas
no Conjunto Augusto Franco,
mas em vários bairros da
capital sergipana, que vêm
sofrendo com o descaso da
Companhia. “É preciso que a
Deso chame para si a respon-

sabilidade. Se a empresa ter-
ceirizada não está realizando
o serviço de forma satisfatória
é necessário que se fiscalize,
que se notifique essa empre-
sa, que tome providências,
resolva e não ficar transferin-
do a responsabilidade”, co-
brou Max.

Outro tema abordado pelo
parlamentar foi o crescimen-
to do mangue na região do
Conjunto Santa Lúcia, co-
brindo a visibilidade dos

condutores, com risco de
causar acidentes. “Estou
apresentando nesta Casa uma
indicação para que a Secre-
taria Municipal de Meio Am-
biente realize a podagem e
evitar que algo grave acon-
teça. Irei pessoalmente con-
versar com o secretário e ten-
ho certeza que ele atenderá
essa solicitação que faço pela
comunidade, já que é uma
questão de segurança”, con-
cluiu Max.

Atenção se sua empresa em 2014 foi optante, e deseja continuar
no Super Simples em 2015, fique atento, pois se tiver com suas
obrigações Principal e acessória sem as devidas regularidades,
poderá ser excluída do sistema automaticamente, por conta de que
o contribuinte encontra-se em débito ou omisso de suas
declarações, por exemplo, ou por conta de débitos no âmbito:
Federal, Estadual ou Municipal. Isso mesmo, cada ente (RFB, SE-
FAZ, Prefeitura) podem excluir quem estiver com alguma pendên-
cia, inclusive os órgãos então bem modernos, enviam as corre-
spondências eletronicamente.

Agora quem não foi optante em 2014 e desejar optar a partir de
2015 pelo SUPER SIMPLES veja como se proceder:

1 – Solicitar através do portal do SIMPLES NACIONAL a sua
opção ao Sistema Simplificado de Pagamento de Tributos e Con-
tribuições;

2 - O deferimento da opção para o exercício 2015 por conta de no
Portal do Simples Nacional, exige a manutenção da regularidade
fiscal das obrigações principal e acessória junto à RFB, SEFAZ/
SE, Prefeitura referente ao exercício 2014.

3 – No ato da solicitação de opção, a Receita Federal informa o
deferimento do pedido ou um relatório de pendências, onde o
contribuinte é informado se existe alguma pendência no cadastro
e como resolver, caso o contribuinte regularize até o dia 30/01/
2015, o deferimento do pedido será disponibilizado a partir de 13/
02/2015, não necessitando que o contribuinte faça novo pedido,
NÃO REGULARIZANDO AS PENDÊNCIAS, O PEDIDO SERÁ
INDEFERIDO.

Muitos empresários estão correndo atrás dos seus Contabilis-
tas para que as empresas não optantes pelo SUPER SIMPLES até
o ano passado, passem a Optar pelo SUPER SIMPLES a partir de
agora, principalmente as atividades como: ADVOGATÍCIAS,
MÉDICAS, FISIOTERAPIAS, dentre outras atividades de profis-
sionais Liberais/ Intelectuais. Muito bem só tem até o dia 30/01/
2015 para aderir, com efeitos a partir de 01/01/2015.

Vale ressaltar que mesmo no SUPER SIMPLES existe casos de
não ser viável optar, pois a carga tributária passa a ser maior que a
atual, a exemplo de quem for enquadrado no Anexo VI quando a
empresa não possui empregado registrado passa a pagar um per-
centual maior que é pago como Lucro Presumido, é o caso de uma
empresa de Representação sem ter em seu quadro de colaborad-
ores, empregado registrado, ou seja as atividades são exercidas
pelo próprio sócio Administrador, sendo Lucro presumido a carga
tributária total é de 16,33%, já sendo SUPER SIMPLES vai pagar
16,93% podendo chegar a 22,45%, ou seja, o SUPER SIMPLES
fica mais caro em relação ao LUCRO PRESUMIDO.

Aconselhamos que seja feita uma analise bem feita, se atentar
ao ANEXO, são seis no total, pois uma vez aderindo ao sistema,
só no próximo exercício que vai poder voltar ao antigo regime.

A Lei Complementar nº 147/2014, publicada no DOU de 08/08/
2014, introduziu alterações na Lei Complementar nº 123/2006, que
instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte. Com as alterações, foram incluídas novas ativ-
idades no Regime do Simples Nacional.

Entre as alterações, destacamos:
 ALVARÁ PROVISÓRIO

Exceto nos casos em que o grau de risco da atividade
seja considerado alto, os Municípios emitirão Alvará de Funcio-
namento Provisório, que permitirá o início de operação do estabe-
lecimento imediatamente após o ato de registro.

Nos casos referidos acima, poderá o Município conced-
er Alvará de Funcionamento Provisório para o microempreende-
dor individual, para microempresas e para empresas de pequeno
porte:

I - instaladas em área ou edificação de-
sprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-
se; ou

II - em residência do microempreendedor
individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de
pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande
circulação de pessoas.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
Alteração dada no inciso VI do art. 17 da Lei Complemen-

tar nº 123/2006, dispõe que, a vedação ao transporte de passage-
iros aplica-se a empresa que preste serviço de transporte intermu-
nicipal e interestadual de passageiros, exceto quando na modal-
idade fluvial ou quando possuir características de transporte ur-
bano ou metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em
área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabal-
hadores.

ATIVIDADES EXCLUÍDAS DA VEDAÇÃO
Alterado o art. 17 da Lei Complementar nº 123/2006, sen-

do excluídas da vedação as seguintes atividades:
I - Produção e venda no atacado dos

seguintes produtos:
a) refrigerantes, inclusive águas saborizadas gas-

eificadas;
b) preparações compostas, não alcoólicas (extra-

tos concentrados ou sabores concentrados), para elaboração de
bebida refrigerante, com capacidade de diluição de até 10 (dez)
partes da bebida para cada parte do concentrado;

II - Outras atividades excluídas da
vedação:

a) que tenha por finalidade a prestação de serviços
decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza téc-
nica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua
profissão regulamentada ou não, bem como a que preste serviços
de instrutor, de corretor, de despachante ou de qualquer tipo de
intermediação de negócios;

b) que realize atividade de consultoria.
NOVAS ATIVIDADES INCLUÍDAS NO REGIME DO SIMPLES

NACIONAL
Foram incluídas as seguintes atividades no Regime de

Tributação do Simples Nacional:
I) Atividades Tributadas no Anexo III:
a) fisioterapia;
b) corretagem de seguros;
II) Atividades Tributadas no Anexo IV:
a)  serviços advocatícios;
III) Atividades Tributadas no anexo V:
a) administração e locação de imóveis de terceiros;
IV)Atividades Tributadas no Anexo VI:
a) medicina, inclusive laboratorial e enfermagem;
b) medicina veterinária;
c) odontologia;
d) psicologia, psicanálise, terapia ocupacional,

acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de
vacinação e bancos de leite;

e) serviços de comissária, de despachantes, de
tradução e de interpretação;

f) arquitetura, engenharia, medição, cartografia, to-
pografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e
tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;

g) representação comercial e demais atividades de
intermediação de negócios e serviços de terceiros;

h) perícia, leilão e avaliação;
i) auditoria, economia, consultoria, gestão, orga-

nização, controle e administração;
j) jornalismo e publicidade;
k) agenciamento, exceto de mão de obra;
l) outras atividades do setor de serviços que tenham por

finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de
atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva,
artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou
não, desde que não sujeitas à tributação na forma dos Anexos III,
IV ou V desta Lei Complementar.

SUPER SIMPLES NOVAS ATIVIDADES PODEM OPTAR
PELO REGIME SIMPLIFICADO DE PAGAMENTO PARA
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
- ALTERAÇÕES IMEDIATAS  DESDE 01/01/2015

Alerta aos optantes do Simples Nacional
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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

Divulgação

Presidente solicita tablets educacional
para os alunos do Augusto Franco

William Fonseca,
Presidente da
União dos Jov-

ens do Augusto Franco so-
licitou através do Ofício 63/
2015 ao Secretário de Edu-
cação do Estado Jorge
Nascimento Carvalho os
TABLETS    EDUCACIO-
NAIS para todos os Alunos
da Rede Estadual das Esco-
las do Conjunto Augusto
Franco, com o objetivo de
proporcionar aos alunos
condições de acesso à novas
tecnologias, bem como pro-

mover o acesso à Internet.
O presidente da União

dos Jovens do Augusto
Franco solicitou também,
através do Ofício 62/2015
uma Audiência com o
Secretário de Educação do
Estado Jorge Nascimento
Carvalho, com o objetivo de
saber o ANDAMENTO e
pedir CELERIDADE DAS
OBRAS :

* DE REFORMA DA ES-
COLA OFENISIA FREIRE;

* DE REFORMA DA

Bicicletas como estas podem fazer parte da vida dos  moradores

QUADRA DA ESCOLA
MARIA DO CARMO;

Aproveitando a pauta so-
licitou a CONSTRUÇAO
DA QUADRA DA ESCO-
LA FRANCISCO PORTU-
GAL, visto que é a única Es-

cola que não possui uma
quadra.

 William Fonseca solicitou a
Secretaria Municipal da DE-
FESA SOCIAL Georlize
Oliveira Costa Teles através
do Ofício 60/2015, a IM-

PLANTAÇÃO DO CAJU
BIKE NA PRAÇA DA JU-
VENTUDE do AUGUSTO
FRANCO, com objetivo de
combater o sedentarismo e
promover a prática de hábi-
tos saudáveis.

Max defende pacto entre governos para priorizar a política habitacional
“Observamos claramente

que o maior sonho das pes-
soas é ter a sua casa própria.
É o sonho de uma moradia
digna, de proporcionar a sua
família uma qualidade de vida
que traga tranquilidade. Mas
esse sonho pode estar dis-
tante. Já é hora dos gover-
nos federal, estadual e  mu-
nicipal criarem um pacto que
priorize uma política de
habitação”, disse o vereador
Max Prejuízo (PSB), ao ini-
ciar seu pronunciamento na
tribuna da Câmara Municipal
de Aracaju (CMA).

Na expectativa de que haja
uma reunião entre o governa-
dor Jackson Barreto
(PMDB) e o prefeito de Ara-
caju, João Alves Filho
(DEM), o parlamentar fez um
apelo para que os gestores
coloquem em pauta a questão
da habitação popular. “Esses
programas têm que  aconte-
cer. Peço que o governador
e o prefeito, nesta reunião que
está para acontecer, con-
versem sobre o tema. Que
possam se unir e buscar re-
cursos com o governo
federal, pois a cada dia que
passa surge novas invasões,
novas buscas por moradia, e
pouco ou quase nada, tem
sido feito para amenizar o
sofrimento dessas pessoas”,
disse Max.

O parlamentar defendeu
ainda que os moradores da
antiga invasão Recanto dos
Manguezais sejam prioriza-
dos. “Recordo com essas
chuvas dos moradores da in-
vasão Recanto dos Mangu-
ezais, localizada na região do
conjunto Augusto Franco, o
quanto sofreram durante 14
anos em que viviam em
condições sub-humanas.
Colocaram essas pessoas em
topiques, levaram para o
bairro 17 de Março e    ven-
deram para elas o sonho da
casa própria, um sonho fal-
so, frustrado. Por esta razão

ivulgação

Divulgação

Vereador Max Prejuizo

eu digo que é necessário que
a prefeitura de Aracaju pri-
orize as famílias que estão no
auxílio moradia, como as do
Recanto dos Manguezais,
pois quando chega uma
política de habitação, elas
não são contempladas”, disse
Max.

Por entender que muitas
vezes não depende apenas
do município, o vereador
Max defende um pacto entre

os governos e critica o
governo federal por não pri-
orizar a habitação popular em
sua política social. “É
necessário à compreensão de
que o governo federal tam-
bém tem que investir na mo-
radia e não fazer o que vêm
fazendo. O governo federal
agora cortou o orçamento do
Ministério das Cidades. Que
política social é essa em que
você não tem como

prioridade a habitação
popular? Antigamente nós tín-
hamos o PAR. Acabaram
com o PAR. E eu não vejo,
em nenhum momento,
perspectiva de moradia pop-
ular. É preciso descentralizar
para mudar essa situação,
com a união entre os gover-
nos, buscando alternativas. O
que não pode é permitir que
a política     habitacional deixe
de acontecer por falta de en-
tendimento político”, disse
Max.

Augusto Franco é só forró

O Conjunto Augusto Franco, na zona sul da capital ser-
gipana, o maio núcleo habitacional de Sergipe, com mais
de 80 mil habitantes, neste mês de junho é só forró. Para
começar no Complexo Luiz Gonzaga, o Gonzagão, tem
apresentação de quadrilhas com concursos. Além disso,
nos intervalos de uma apresentação para outra, o forró
pé de serra vai comandar a festa.

Nos quatro cantos do conjunto, principalmente na en-
trada do bairro pela Avenida Heraclito Rollembergue,
comerciantes armam suas barracas e vendem fogueiras.
Este ano, os vendedores dizem que vai vender maios que
o ano passado. Nas imediações das fogueiras, aparecem
os comerciantes de amendoim.

Um comerciante disse que vai armar uma barraca em
frente a Delegacia e próximo ao Gonzagão. Neste local,
o rapaz vai vender amendoim, água de coco, fogueira,
bolo, canjica, enfim, comidas típicas para a época. Nas
ruas do conjunto as famílias costumam fechar alguns tre-
chos e ali fazer a festa. Na noite de São João e até mes-
mo antes, as pessoas se animam, cantam, brincam e leva
alegria contagiante.

As barracas de fogos de artifícios estão na Avenida Paulo
VI, aquela que liga a ponte ao Conjunto Inácio Barbosa.
Nas bancas têm fogos de todo tipo. Os moradores do
Conjunto não precisam sair do bairro para comprar os
fogos dos filhos.

Durante este período que antecede as festas juninas, o
Ginásio do Sesi está com um a programação de apresen-
tação de quadrilha e um forró pé de serra. Enfim, o
melhor de São João de bairro acontece no Conjunto Au-
gusto Franco. Agora, é ter cuidado com os fogos e
aproveitar a chance que Deus nos tá dando e aproveitar
a vida. Boas festas.

CURSO
O presidente da União dos Jovens do Augusto Fran-

co, Willian Fonseca, disse que está realizando o Curso
de Dicção e Oratória no mês de Agosto, no Conjunto
Augusto Franco, quem se interessar entrar em contato
com Willian Fonseca, 9957-9843.

DESO
A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) está

esburacando o Conjunto Augusto Franco. São casas
com suas portas sendo incomodadas com a buraqueira.
Segundo informações dos próprios trabalhadores, é a
continuidade do saneamento básico que a Deso está
implantando no conjunto.

MAX
O vereador Max Prejuizo, usou a Tribuna da Câmara

de Aracaju para dizer que “A Deso iniciou um  trabalho
no Conjunto Augusto Franco em 2008 e esse trabalho
parece que nunca vai acabar. Desde o começo das obras
ela cobra a taxa de esgoto, mas o que vemos nas ruas
do conjunto é a falta de compromisso da Deso com a
comunidade.

CAIXA
O presidente da União dos Jovens do Conjunto Au-

gusto Franco, Wiilian Fonseca, solicitou a Caixa
Econômica, através de oficio, uma agência da Unidade
Bancária para o Augusto Franco. No bairro, apenas o
Banese tem agência. O Banco do Brasil retirou sua
unidade do bairro.

CASH
No Farol do Conjunto Augusto Franco, tem um cash

da Caixa Econômica. Muita gente do conjunto e de uma
galeria que fica em frente. Também outras pessoas de
bairros vizinho utilizam do cash. Quem for ao local nun-
ca encontra vazio e sim uma fila para enfrentar.

BURACO
A Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) pre-

cisa tapar alguns buracos que se encontram no Conjun-
to Augusto Franco. Com as últimas chuvas, as ruas apre-
sentaram danificação e, muitos motoristas têm reclama-
do da situação.

SINALIZAÇÃO
Com o fluxo de veículos que circulam pela Avenida

Canal 4, do Conjunto Augusto Franco a Superintendência
Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) devem
providenciar um semáforo ou então colocar guardas no
local. Nos horários de pico fica o maior engarrafamento
na artéria.



 

Terezinha de Jesus
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Terezinha@gazetahoje.com

Familia Feitosa comemorando Dia das Mães
com a Matriarca Adalgisa Ferreira Feitosa

 Um dia para ficar na história da família Feitosa. Mesmo com a ausência de
alguns membros, por motivos óbvios, a Matriarca Adalgisa Ferreira Feitosa, com
86 anos de idade, foi homenageada pelos seus filhos, netos e até bisnetos, no dia
10 de Maio, em comemoração ao Dia das Mães. Recebeu muitos presentes, mas,
o que ela mais gostou foi a presença da família unida. Feliz Dia das Mães. “Que a
nossa mãe tenha muitos anos de vida” (Fotos tiradas pela sua nora Aida Feitosa)

Matriarca Adalgisa exibindo um dos presentes

Raimundo e Adalgisa Paulo e Adalgisa

Francisco e Adalgisa Ronaldo e Adalgisa

A jovem Beatriz
Vieira da Silva
comemorou mais um
ano de vida ao lado
dos amigos.
Parabéns

Lina canta Jobim
A cantora Lina Sousa

celebra 50 anos de carreira com
uma apresentação no dia 12 de
junho, a partir das 20h30, no
Teatro Atheneu. “Lina canta
Jobim” volta com uma nova
roupagem com o melhor do
repertório de Tom Jobim.

Ingressos à venda na
bilheteria do Teatro Atheneu e
loja TOLI no shopping jardins.
Informações através do telefone
(79) 8804-2169.

Lina Sousa é musicista,
compositora, acadêmica do
curso música da UFS e
componente do quarteto
feminino As Moendas
(atualmente duo). Nascida em
Aracaju, ela teve convivência
profissional com Tom Jobim e
também participação especial no
disco “10 anos” de Toquinho e
Vinicius. Em 2014, Lina gravou
o CD “O jeito da volta” na Itália
com participações de músicos
sergipanos e italianos. A obra

traz composições próprias e
também de artistas
sergipanos e italianos.

Os músicos que
acompanham a cantora
Lina Sousa são Ricardo
Vieira (arranjador, diretor

musical), Rodrigo (violão 7
cordas), Thiago Salvino
(violoncelo), Fábio Oliveira
(baixo acústico), Wolfgang
Ribeiro (Flauta), Rômulo Filho
(Bateria) e Dudu Prudente
(percussão).

Corte prejudica cultura
O ministro da Cultura, Juca Ferreira, participou

do lançamento da construção da Política Nacional
para as Artes (PNA). Durante a cerimônia, Ferreira
comentou sobre o corte de pouco mais de 20% no
orçamento da cultura. Segundo ele, o dinheiro
cortado do ministério é pouco para a recuperação
econômica do país, mas importante para a cultura.

“O corte prejudica, mas nós estamos
preparando o ministério para lidar com ele. E vou
tentar recuperar esse contingenciamento, a minha
ideia é recuperar esse dinheiro retido. O que está
sendo cortado eu vou reapresentar para o governo
para que eles se sensibilizem de que é necessário. É
tão pouco para recuperar a economia do país, mas
tão importante para a cultura que eu acho que essa
relação deve ser apresentada”, disse Ferreira.

Ele disse ainda que já se reuniu com o ministro
da Casa Civil e as negociações já começaram. Antes
da apresentação do projeto, a Escola Nacional de
Circo realizou diversas apresentações. O presidente
da Funarte, Francisco Bosco, também esteve presente
no encontro.

Ao ser questionado sobre o papel da Política
Nacional para as Artes, que será implementado no
início de 2016, o ministro afirmou que uma comissão
irá elaborar políticas públicas para tornar a cultura
rentável.

“Nos últimos 12 anos o Brasil avançou muito
nas políticas públicas de cultura, o Ministério
cresceu, o orçamento cresceu e desenvolvemos no-
vas áreas de trabalho. Mas as artes ficaram um pouco
secundárias, então no dia da minha posse eu já
prometi que haveria essa retomada. As artes são o
epicentro de todo o sistema cultural e é preciso que
o Estado assuma sua responsabilidade. Junto com

os artistas, criadores e empresários, a gente vai definir
qual é o papel do Estado. A gente tem que gerar
políticas inteligentes para criar possibilidades que
boa parte da cultura se torne rentável”, afirmou.

Direitos autorais
Ainda de acordo com ele, esse grupo irá buscar

meios para que empresas multinacionais paguem
direitos autorais ao utilizarem conteúdo brasileiro.
“Não acha um escândalo algumas empresas mais
rentáveis do mundo, tipo Google e YouTube, não
pagarem os direitos autorais dos artistas brasileiros?
Eu acho que isso é uma pirataria para mim. Mas a
culpa é nossa, porque não temos uma legislação
que faça com que o uso de conteúdo brasileiro possa
ser utilizado. Mas agora vamos fazer com que pague
os direitos autorais”, disse.

Fonte: G1

Oficina de Papel Machê

Começou na última segunda-
feira, 8, a Oficina de Papel Machê,
atividade que integra o Programa de
Valorização do Capital Humano,
idealizado pelo Instituto Banese. O
programa tem como objetivo despertar
habilidades individuais e coletivas e
proporcionar momentos de integração
e de convívio artístico-cultural para
melhoria da autoestima e da qualidade
de vida dos participantes. Durante a
oficina, os aposentados e funcionários
do Banco do Estado prestes a se
aposentar terão a oportunidade de
aprender algumas técnicas relacionadas
a arte com o papel machê.

A oficina irá utilizar como
matéria prima o papel higiênico e
materiais reaproveitáveis como
recipientes de vidro, criando forrações
através da técnica do papel machê. A
aplicabilidade da técnica é infinita,
sendo bastante utilizada para fins

decorativos. A coordenadora do
curso, a artesã Mônica Schneider,
comentou que a partir dessa
experiência e desse conhecimento
adquirido, os participantes estarão
capacitados a produzir inúmeras
peças em casa, cada um usando a
sua criatividade e o seu jeito de
aplicar. “A minha expectativa é
mais uma vez conseguir fazer com
que essas pessoas absorvam esse
conhecimento e possam
transformar os minutos delas de
lazer em algo que complemente a
lacuna deixada pela
aposentadoria”, completou
Mônica.

O Instituto Banese está
satisfeito com o projeto
estruturante que vem
desenvolvendo junto aos
aposentados e funcionários do
Banco do Estado. As atividades
podem ser tanto com habilidades

manuais, quanto palestras e
seminários, ou outras temáticas que
tenham a ver com o universo de in-
teresse deles.

A oficina de Papel Machê
conta com a participação do instrutor
Marcelo Kernbeir, especialista na
técnica do papel machê. Segundo o
instrutor, o papel machê é uma arte
bem antiga, que na verdade está sendo
redescoberta no Brasil agora, e apesar
de não ser tão difícil de ser produzida,
é bastante prazerosa. “O tradicional
em Sergipe são as cerâmicas e as
rendas, mas podemos mostrar que o
papel machê pode se transformar
também em uma arte local.

As atividades da Oficina de
Papel Machê, continuarão dias 15 e
17 de junho, sempre das 14 às 17h,
no Instituto Banese.

: Nucom Banese

Sexta Cultural
O projeto intitulado “Mestre

do Fogo”, desenvolvido pelos
pesquisadores Gilfrancisco,
Sayonara Viana e Verônica Nunes,
será lançado na próxima Sexta Cul-
tural do Tribunal de Contas de
Sergipe (TCE/SE) que será realizada
no dia 19 de junho.

Como parte da primeira ação
do projeto, será lançado um Catálogo
e haverá também uma exposição
fotográfica com fotos de Francisco
Moreira da Costa e Rafaela Macnu
e apresentação da batucada de
Estância. O objetivo principal deste
projeto é “inventariar, através de
fotografias e de textos, os mestres
fogueteiros que residem em Estância
e mantém a tradição de fabrico do
busca pé, da espada e do barco de
fogo, patrimônio imaterial do
Estado”.

Segundo Sayonara Viana,
posteriormente o catálogo será
distribuído em escolas de Estância,
como forma de manter uma educação
cultural, e também em bibliotecas e
serão realizadas palestras dos
pesquisadores nas escolas do
município.

Fonte: Ascom TCE


