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Neto coloca seu nome à disposição para
disputar vaga na Assembleia Legislativa
Eleito vereador de

São Cristóvão em
2020, Neto Bata-

lha, PP, está planejando pe-
gar o caminho da Assembleia
Legislativa do Estado de
Sergipe através da eleição de
outubro deste ano, na qual se
coloca desde o ano passado
como mais um pré-candida-
to com base eleitoral na ve-
lha ex-capital sergipana. O
outro é o ex-vereador e atual
vice-prefeito Paulo Júnior,
seu oponente.

Aos 29 anos, José Batalha
de Goes Neto, tem DNA na
área política. É filho do ex-
vereador, ex-prefeito de São
Cristóvão e ex-deputado es-
tadual Armando Batalha.
“Este ano pretendo me tor-
nar um deputado estadual”,
avisa Neto, sem rodeios.

E justifica seu planejamen-
to para isso. “Fui amadure-
cendo a ideia após ouvir o
anseio da população que tem
aprovado minha gestão como
vereador e venho despontan-
do em algumas pesquisas de
forma espontânea. Afinal,
sempre priorizei um mandato
propositivo e transparente”,
diz ele.

“Também procuro ouvir
moradores das mais diversas
comunidades e levar os
anseios deles para a Câmara
de Vereadores. Muitos pro-
jetos estou colocando em
pauta, pois era algo que de-
fendia antes mesmo de lan-

Neto Batalha, pré-candidato a deputado estadual
çar a candidatura. São pro-
postas que buscam melhorias
para o povo mais necessita-
do em nosso município,
ideias que valorizem a eco-
nomia local, promovam o tu-
rismo e ofereçam oportuni-
dades aos jovens da cidade”,
afirma.

Pelo planejamento de Neto
Batalha, a mudança de casa
legislativa não alteraria sua
visão de legislador. “Se eu for
eleito deputado estadual, vou
carregar todas sessas bandei-
ras para a Assembleia
Legislativa, procurando be-
neficiar o povo sergipano e,

em especial, o cidadão são-
cristovense”, teoriza.

Neto Batalha faz oposição
ao prefeito Marcos Santana,
MDB, e diz que isso não
atrofiou seus objetivos na
Câmara. “Mas, inicialmente,
é necessário dizer que não é
fácil fazer oposição em qual-
quer lugar, sobretudo em São
Cristóvão, que carrega pro-
blemas há muitos anos na
administração municipal.
Apesar disso, acabo de com-
pletar um ano de mandato e
considero o trabalho bem
produtivo, apesar da
pandemia. Apresentei 12 Pro-

jetos de Lei, fiz várias indica-
ções e requerimentos, porém
tenho dificuldade por estar
do lado contrário da base do
prefeito Marcos Santana”, diz
ele.

“Quando ingressei na Câ-
mara de Vereadores, logo
procurei fazer uma oposição
crítica e propositiva. Creio
que esta postura me deu des-
taque na política local, des-
pertando a aproximação de
outras lideranças com perfil
semelhante ao meu”, avisa. É
desse “perfil” que viria, na
análise dele, uma série de sim-
patias de lideranças à sua

pessoa política.
“Hoje tenho o apoio impor-

tante de muita gente, a exem-
plo do vereador Leandro da
Renovação, terceiro mais
votado no município, obten-
do 1.125 votos, de Gedalva
Umbaubá, que concorreu à
Prefeitura de São Cristóvão
nas eleições passadas e ob-
teve 12 mil votos, ficando na
segunda posição, bem como
do esposo dela, o ex-prefei-
to e ex-vereador Carlos
Umbaubá”, revela.

“Também declaram apoio a
nossa pré-candidatura a de-
putado estadual os ex-vere-
adores Michael Almeida - fi-
lho do ex-prefeito Isaías
Almeida -, Rafael Araújo e
Djalma Santana, entre outras
lideranças do município e lí-
deres comunitários. Dessa
maneira, a intenção do nosso
agrupamento é ter um repre-
sentante na Alese em 2022 e
depois esse mesmo grupo da
oposição quer disputar a Pre-
feitura em 2024 ainda mais
fortalecido”, revela.

Neto Batalha coloca o pai
Armando como “muito im-
prescindível” nessa jornada.
“Meu pai foi prefeito duas
vezes, deputado estadual e
também vereador em São
Cristóvão. Conhece os pro-
blemas e soluções para o
município, todavia ele me dei-
xou à vontade tomar minhas
próprias decisões no manda-
to”, diz.

“Mas quando tenho dúvida
sobre algum tema, dou uma
ligada para ele, nos encontra-
mos pessoalmente e, sem
sombra de dúvidas, ele é
muito imprescindível nessa
minha jornada de disputa de
um mandato estadual neste
ano 2022 com toda a expe-
riência e o conhecimento que
detém”, completa.

Segundo o vereador Neto
Batalha, entre as figuras pú-
blicas com as quais ele fará
dobradinhas este ano na dis-
puta pela Alese entra o de-
putado estadual Capitão
Samuel, PSC, que vai dispu-
tar um mandato de deputado
federal.

“Sou amigo e admirador da
política exercida pelo depu-
tado Capitão Samuel. Ele é
fundador do Batalhão da Res-
tauração em São Cristóvão e
eu sou voluntário no projeto.
Juntos, defendemos uma mai-
or participação das adminis-
trações municipais no com-
bate às drogas e na recupe-
ração de jovens viciados e
dependentes químicos. É uma
bandeira que vou defender
até o resto do meu mandato
de vereador e, se possível,
estender caso seja eleito de-
putado estadual esse ano.
Claro, conto com o apoio
dele”, diz.

Divulgação

Batalha eleito o vereador mais atuante em 2021
Com 12 Projetos de Lei no

primeiro ano de mandato e
um trabalho incansável nas
ruas de São Cristóvão, Neto
Batalha foi eleito o vereador
com maior atuação em 2021,
segundo o tradicional portal
de notícias, o Imprensa24h.
Além de parlamentares, o
site premiou os melhores
empresários e empresas que
se destacaram no cenário
estadual no ano passado.

Pré-candidato ao cargo de
deputado estadual, Neto
Batalha tem se destacado
como líder da oposição na
quarta cidade mais antiga do
Brasil. E na condição de ve-
reador, atua como
fiscalizador da administração
pública nos quatro cantos da
cidade. Visita postos de saú-
de, cobra transparência so-
bre os gastos com o dinhei-
ro da Covid-19 e reivindica
mais atenção para comuni-
dades carentes da região.

Entre as principais conquis-

tas em 2021, o parlamentar
batalhou junto ao Governo do
Estado para iniciar as obras
de revitalização da rodovia
SE 464 que liga São Cristó-
vão a BR-101. Também hou-
ve uma indicação na
Assembleia Legislativa para
tornar o Cristo Redentor de
São Cristóvão um patrimônio

cultural e histórico de Sergipe.
Outra pauta importante foi

a defesa dos direitos de vári-
as categorias, a exemplo de
trabalhadores de saúde, pro-
fessores, fiscais de tributos e
aposentados que reivindicam
melhorias junto à administra-
ção pública municipal.

Parlamentar com maior atuação em 2021

Divulgação
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ESPORTE
Clubes de elite vão disputar a

segunda divisão deste ano
Se a segunda divisão do campeonato brasileiro do ano

passado foi difícil para quatro clubes subirem para a
série A, este ano, nada está fácil, porque a competi-

ção conta com outros grandes times da elite brasileira; a exem-
plo de Vasco, que já estava e não conseguiu subir, Grêmio
que cai pela terceira vez e o Cruzeiro que permanece na se-
gunda divisão por dois anos consecutivos. Juntos a estas agre-
miações, estão o Bahia, Chapecoense e Sport.

A disputa do campeonato da segunda divisão virou um tor-
neio de elite. Se for comparar com anos anteriores, nunca
existiu uma competição com grandes clubes nesta categoria.
Portanto, nesta modalidade, qualquer um que esteja nela, não
significa desclassificação e sim uma disputa de gente grande.

Grêmio - O Grêmio começa o seu processo de reestrutu-
ração do elenco para 2022, visando a disputa da série B e já
conta com alguns nomes na pauta. Segundo garantiu o vice
de futebol do Grêmio, Dênis Abrahão, o Tricolor vai sondar
o mercado em busca de boas oportunidades e, com isso, os
primeiros nomes começam a surgir.

A primeira peça que pode chegar para defender o clube na
série B, segundo o jornalista Marcelo Salzano, é o lateral
Edílson, de 35 anos, que atualmente está defendendo o Avaí.

Vasco - Dando sequência à reformulação do seu elenco
para a temporada 2022, o Vasco anunciou a saída de mais
um jogador. Através do seu site oficial, o clube carioca infor-
mou que o meia Marquinhos Gabriel não terá o seu contrato
renovado.

O vínculo do jogador de 31 anos se encerra no final deste
mês de dezembro. O atleta chegou ao Cruzmaltino no início
da temporada 2021, tendo disputado 42 partidas, com seis
assistências e sete gols marcados.

Com o meia, a lista de saídas do Vasco para a temporada
2022 chegou a 10 nomes. Além dele, outros jogadores tam-
bém criticados pela torcida, como o atacante Morato, o late-
ral Zeca e o zagueiro Ernando saíram.

A “barca” que deixou São Januário ainda tem nomes como
o atacante Germán Cano e o volante Andrey, que também
não tiveram seus contratos renovados e foram embora de
graça.

Cruzeiro - O Cruzeiro é o grande destaque do Mercado
da Bola e surpreendeu ao anunciar a contratação de vários
jogadores para sua reformulação do elenco em 2022. Che-
garam ao clube jogadores para todas as posições: um golei-
ro, dois zagueiros, um volante, dois meias, um lateral para
cada lado do campo e um centroavante.

Entre eles, Maicon o primeiro a ser anunciado foi Maicon,
ainda antes do fim da Série B. O zagueiro, revelado pelo
clube, chegou após deixar o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Edu - O artilheiro da Série B em 2021 também fechou com
o clube. O jogador, ex-Brusque, tem 28 anos e já passou
pela base de Vasco, Botafogo e Flamengo até brilhar no clu-
be catarinense.

Pedro Castro - O meio-campista brilhou no Botafogo na
conquista da Série B 2021, mas não seguiu no clube. Agora
chega à equipe após passar também por Avaí e ser revelado
pelo Santos. Também tem 28 anos.

Machado - O volante está de volta ao elenco. O atleta de
25 anos passou pelo clube em 2020, ainda por empréstimo
do Grêmio, e retorna ao time mineiro para 2022.

Fernando Neto - O volante e lateral-esquerdo de 28 anos
chega após passar vários anos no Vitória. O atleta também
tem longa passagem pelo Fluminense, onde foi revelado.

TURISMO

CVC confirma continuidade dos
voos de fretamento para Sergipe

Divulgação

Com a retomada dos
voos charters para
Sergipe em dezem-

bro passado, após mais de
17 anos sem essa estratégia
turística que agrega passagem
em voo fretado + hospeda-
gem em hotel, graças à par-
ceria do Governo do Estado,
através da Secretaria de Es-
tado do Turismo (Setur), e a
agência de viagens CVC, o
secretário de Estado do Tu-
rismo, Sales Neto esteve em
São Paulo, para reunião com
o Diretor Executivo de Pro-
dutos da CVC, Sylvio Ferraz
Júnior, e o Diretor de Produ-
to - Região Nordeste,
Cristiano Placeres, para o ali-
nhamento de novos voos
charters para a capital
sergipana

Durante a reunião, foram
confirmados pelos executivos
da CVC os novos voos
charters para Sergipe, cujas
datas serão anunciadas em
março. Segundo o executivo
da CVC, Sylvio Ferraz
Júnior, o sucesso dos freta-
mentos da CVC em dezem-
bro passado e janeiro deste
ano motivaram a continuida-
de dessa modalidade de
voos.

O secretário de Estado do
Turismo, Sales Neto,
enfatizou que a campanha de
mídia do Governo do Esta-
do, compartilhada em parcei-
ra com a ABIH Sergipe, e a
campanha da Prefeitura de
Aracaju, também somou-se a
esses esforços. “A boa
integração do setor empresa-
rial turístico do nosso estado
geraram esses resultados po-
sitivos. Quando a gente junta
todos esses fatores somados,
mais nossos atrativos, temos
a demonstração clara que te-
mos um grande produto que
é o destino turístico Sergipe.
A CVC acreditou nesse pro-
duto, deu certo e isso nos
deixa muito entusiasmados
por Sergipe estar entre os
estados que receberão voos
charteres da empresa. Isso é
fruto desse trabalho de estar-
mos juntos com essas gran-
des operadoras. Estamos
muito felizes por termos um
destino importante e reco-
nhecido na prateleira dessa
grande operadora, entrando
no circuito de voos fretamen-
to da maior operadora da
América Latina, e a gente tem
que comemorar”, destacou
Sales Neto.

Após alinhar as novas
ações e voos charters, o se-
cretário de Estado do Turis-
mo, Sales Neto, intermediou
uma reunião entre o Diretor
Executivo de Produtos da
CVC, Sylvio Ferraz, e o
CEO da AMMalls, Antonio
Mamede, que administra o
Centro de Convenções de
Sergipe, cujo objetivo foi a
captação de eventos para o
estado, contribuindo, assim,
com o desenvolvimento eco-
nômico de Sergipe, já que o
turismo movimenta mais de
50 segmentos do setor direta
e indiretamente. “Estamos
cumprindo nosso papel de
juntar laços, criar sinergias
positivas e sermos indutores
de bons negócios que tragam
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico para
Sergipe”, finalizou Sales
Neto.

O secretário de Estado do
Turismo, Sales Neto, na sede
da Gol Linhas Aéreas, em
São Paulo, para uma reunião
com o gerente da Gol na
América Latina, Ciro
Camargo; o gerente, Bruno
Balan; e o analista de Comu-
nicação, Matheus Trevizani.

O motivo da reunião foi

para solicitar a retomada do
voo comercial entre Aracaju
- Brasília, tendo em vista à
necessidade da ampliação da
malha aérea, visto que o Es-
tado tem dado incentivos fis-
cais para o querosene da avi-
ação. Nesta reunião também
foi solicitado um plano de
marketing ao analista de Co-
municação da Gol, Matheus
Trevizani, para uma ação nas
redes sociais da companhia
aérea, além de ações com
influenciadores digitais e a
veiculação do Destino
Sergipe no canal TBC Trip
Brasil. Ficou acordado tam-
bém, uma ida dos represen-
tantes da Gol a Aracaju, para
uma apresentação da nova
malha aérea, assim que ela
estiver pronta.

“O voo Aracaju-Brasília é
muito importante para nosso
turismo porque conecta um
importante mercado com a
nossa capital, atraído por
nossas praias, além de que,
o Aeroporto de Brasília pos-
sui conexões entre vários es-
tados do país, podendo ligar
Sergipe a qualquer estado
brasileiro com apenas uma
conexão”, destacou o secre-
tário Sales Neto.

Convênio entre Codevasf e Cohidro aplicará emendas de bancada
Foi assinado novo convê-

nio entre as companhias de
desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Irrigação de
Sergipe (Cohidro) e dos Va-
les do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf), para a
aplicação de recursos fruto
de emendas federais de ban-
cada na ordem de R$
2.160.174,00. Os fundos fe-
derais que têm a Codevasf
como unidade orçamentária,
farão o custeio de obras de
perfuração de poços
tubulares e de instalação de
sistemas simplificados de
abastecimento de água reali-
zadas pela Cohidro – vincu-
lada à Secretaria de Estado
da Agricultura, do Desenvol-
vimento Agrário e da Pesca
(Seagri) – atendendo à po-
pulação rural de comunida-
des do interior sergipano.

O convênio prevê o inves-
timento de R$ 1.800.053,00,
recursos originários de emen-
da parlamentar indicada pelo
senador Alessandro Vieira;
somados ao valor de outra
emenda, indicada pelo depu-
tado federal Fábio Mitidieri,
no valor de R$ 360.121,00.

Cabe à Codevasf, empresa
pública vinculada ao Ministé-
rio do Desenvolvimento Re-
gional, fazer a transferência
dos recursos e fiscalização da
execução financeira durante
os 36 meses de execução das
obras.

No ato realizado no dia 28
de janeiro, a Cohidro foi re-
presentada pelo seu diretor
de Irrigação e Desenvolvi-
mento Agrícola, João Fonse-
ca. Conforme esclareceu o
diretor, a companhia estadu-
al realizará a licitação de ma-
teriais de consumo para os
serviços de perfuração e dos
componentes para a monta-
gem dos sistemas de abaste-
cimento. Sendo que a execu-
ção técnica das obras será
feita pelas equipes da com-
panhia estadual. “A seleção
das áreas de intervenção a
serem atendidas será feita em
diálogo com a própria
Codevasf e demandas apre-
sentadas pelas assessorias
dos parlamentares”, comple-
tou.

O superintendente regional
da Codevasf, Marcos Alves
Filho, agradeceu a confiança

dos parlamentares e destacou
a capacidade técnica e
expertise da Cohidro nos ser-
viços de perfuração e insta-
lação de sistemas de abaste-
cimento. “Particularmente fico
muito feliz em contribuir com
esta ação que traz desenvol-
vimento e benefícios sociais
importantes para as comuni-
dades”, pontuou.

“Hoje, demos um passo
importante em nosso traba-
lho para garantir a segurança
hídrica de todos os
sergipanos. A assinatura deste

termo de cooperação vai
atender povoados de vários
municípios do nosso estado
que sofrem com a falta de
acesso à água. Esses investi-
mentos são fundamentais para
garantirmos o mínimo de qua-
lidade de vida à população e
condições para a produção
para consumo familiar”, des-
tacou o senador Alessandro
Vieira, presente à assinatura
do termo de cooperação en-
tre Cohidro e Codevasf.
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CARTA DO LEITOR

Seleção Unificada
Maria do Carmo

O Ministério da
Educação (MEC) divulga
cronograma da nova edição
do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu), com 221,7
mil vagas; mais de 84,5% das
vagas disponibilizadas pelo
Sisu são para instituições
federais públicas de ensino
superior. Inscrições poderão
ser feitas de 15 a 18 de
fevereiro.

Quase 600 mil empresas
pediram adesão ao Simples
em janeiro; desse total,
437.477 contribuintes estão
com pendências e devem
regularizar as dívidas com o
Simples Nacional até o
fim de março

Governo lança programa
para prevenir gravidez na
adolescência; programa é
voltado para conscientizar a
população sobre riscos e
consequências da gestação
precoce e prevê a
capacitação de diferentes
públicos para lidar com o
tema da sexualidade

Governo avalia redução de
alguns impostos na
elaboração da Proposta de
Emenda à Constituição
(PEC) dos Combustíveis, diz
Paulo Guedes, ministro da
Economia; o objetivo da
medida é evitar os sucessivos
aumentos no preço dos
combustíveis

 Procuradoria-Geral da
República (PGR) pede ao
Supremo que mantenha
decisão de limitar poderes de
Sérgio Camargo; no ano
passado, Justiça do Trabalho
afastou o presidente da
Fundação Palmares da
gestão de pessoal

Ibama e Receita Federal
fazem operação no porto de
Santos (SP) para combater
o tráfico de lixo; principal
suspeita é que o crime
organizado internacional
esteja ganhando dinheiro
para exportar lixo dos países
desenvolvidos de forma ilegal
para outros lugares.

Polícia Federal e Receita
Federal realizam prisão em
conjunto em Corumbá (MS);
três pessoas foram presas em
flagrante pela prática do
crime de peculato.

PF deflagra Operação
Taboão, nos municípios de

São Paulo (SP) e Taboão da
Serra (SP), para combater
investigar crimes praticados
contra o INSS; servidor se
valia do cargo público para
obter vantagens indevidas

Fiocruz: positividade de
testes RT-PCR subiu de 3%
para 37% em janeiro; em
dezembro de 2021, a cada
100 testes analisados pela
Fiocruz, três davam positivos;
em janeiro, até o dia 24, de
cada 100 testes, 37 eram
positivos para o SARS-
CoV-2

 Covid-19: de acordo com
a última atualização divulgada
pelo Ministério da Saúde, o
Brasil registra 25.620.209
casos acumulados de covid-
19 e 628.067 (2,5%) óbitos
com suspeita ou confirmação
da doença; do total de casos
confirmados, 22.353.361
(87,2%) pacientes se
recuperaram da doença e há
2.638.781 (10,3%) pessoas
com casos ativos em
acompanhamento por
profissionais de saúde;
Vacinação: total de doses
aplicadas no Brasil, segundo
dados disponibilizados pelo
Ministério da Saúde:
356.540.157

Covid-19 (2): DF anuncia
contratação de 900
profissionais de saúde;
anúncio foi feito pelo
governador Ibaneis Rocha
pelo Twitter

Morreu, nesta terça-feira
(1°), o ator e dublador Isaac
Bardavid, aos 90 anos, em
Niterói (RJ), região
metropolitana do Rio de
Janeiro; o ator deu entrada na
última quinta-feira (27) para
tratar um enfisema pulmonar;
ele dublou personagens como
Wolverine e Esqueleto

Artefatos revelam sítio
arqueológico de 3,5 mil anos
em Goiás; entre os artefatos
identificado em Montes
Claros de Goiás estão restos
ósseos, ferramentas de corte
em pedra e cerâmica,
raspadores e  vasilhas e
pinturas rupestres

Vítimas de enchentes em
cidades da Bahia e de Minas
poderão sacar FGTS;
medida beneficia moradores
de Sabará, Mateus Leme e
Ibicuí

AGROECOLÓGICO

Produção de abacaxi via irrigação
em Riachuelo faz uma boa clientela

Fruta agroecológica demora a colher, mas é mais doce

Lavoura tradicional
mente temporária
em Sergipe, a de-

pender dos períodos de chu-
va para crescer e dar frutos,
o abacaxi ganha um novo
campo para seu cultivo e,
graças à irrigação pública,
pode agora virar uma produ-
ção permanente, de várias
safras anuais. Lote Irrigado
no Perímetro Irrigado
Jacarecica II, em Riachuelo,
explora esta plantação há
cerca de 2 anos e já conquis-
ta boa clientela, pela doçura
do fruto colhido. As lavou-
ras utilizam métodos
agroecológicos de produção
e a água de irrigação vem da
barragem do Governo do
Estado construída no rio
Jacarecica. O perímetro ad-
ministrado pela Companhia
de Desenvolvimento de Re-
cursos Hídricos e Irrigação
(Cohidro), vinculada à Se-
cretaria de Estado da Agri-
cultura, do Desenvolvimen-
to Agrário e da Pesca
(Seagri), faz o abastecimen-
to em 478 lotes, naquele
município e também em Areia
Branca e Malhador.

No lote irrigado de Fran-
cisco de Araújo, a escolha do
que plantar é definida pela
demanda dos clientes. O
produtor elimina

atravessador e vende direto
ao consumidor, em sua ban-
ca no mercado do Augusto
Franco, em Aracaju. Dentre
os alimentos que caíram no
gosto da freguesia está o aba-
caxi que ele planta em
Riachuelo. “Está tendo muito
sucesso aqui, o abacaxi é
muito doce, e o freguês que
compra um abacaxi na outra
semana quer de novo, já vem
atrás e, se comprou um, quer
dois. Ele atrasa a produção,
não é como o pessoal que
planta convencional, com
produto químico. O dos ou-
tros chega mais rápido e o
meu demora 2 a 3 meses a
mais, porque ele é natural e o
abacaxi dos outros não tem
o doce igual a ele”, garante o
produtor.

O diretor de Irrigação e
Desenvolvimento Agrícola da
Cohidro, João Fonseca, es-
tabelece que o agricultor que
planta abacaxis do Jacarecica
II dá bom exemplo ao perí-
metro. “O ideal, dentro des-
se projeto de irrigação admi-
nistrado pela Cohidro, é ter
um produtor que, além de
produzir, ele consiga
comercializar o seu produto,
eliminando o atravessador.
Ele tem uma visão ampla de
mercado e busca novos pro-
dutos que este mercado de-

manda e ele tenha condição
de produzir no projeto de ir-
rigação. Assim, o produtor
também consegue
comercializar um produto de
qualidade, ele planta, colhe
e comercializa, então o pro-
duto não viaja muito, não
demora muito tempo entre a
produção e o mercado con-
sumidor. Consumidores que
se beneficiam com preço e
qualidade do produto”, ana-
lisou.

“Se eu vendo o meu pro-
duto para outro vendedor,
ele vai acrescentar o ganho
dele. Então, eu vendo mais
em conta. Muitos fregueses
ficam perguntando por que
tem esse preço barato? Res-
pondo que é porque eu sou
produtor, daí eu vendo mais
em conta. E o sucesso do
meu comércio é esse, eu que
planto e vendo mais barato”,
explica Francisco de Araú-
jo. O diretor de Irrigação
acrescenta a irrigação públi-
ca disponível no Jacarecica
II e nos outros cinco perí-
metros da Cohidro, é a pos-
sibilidade de fornecer pro-
dutos, a um determinado
mercado, durante todo ano.
“A vantagem da irrigação é
que ela garante ao produtor,
que ele vai plantar e colher
no tempo certo. Facilita a

vida do produtor, garante que
ele não tenha sustos no per-
curso do plantio, com relação
a chover, não chover ou ter
seca”, completa João Fonse-
ca.

O agricultor irrigante tem
uma área total de 8,5 hecta-
res no assentamento do Gru-
po dos 20. Segundo o pró-
prio, a sua produção de aba-
caxi é inédita no perímetro ir-
rigado. “O abacaxi nessa re-
gião a gente nunca tinha vis-
to. Daí um amigo do meu ir-
mão plantava abacaxi em
Cumbe e trouxe para cá e a
gente plantou”, conta o
irrigante do Jacarecica II.
Francisco de Araújo está
buscando, no Ministério da
Agricultura, o seu registro
como produtor orgânico e,
por enquanto, utiliza produ-
tos alternativos como cinza,
leite e manipueira. Todo lote
tem quebra-vento para pro-
teger a ‘deriva’ do agrotóxico
usado nos lotes dos vizinhos,
feito com capim de corte.
Como seu abacaxi fica por
mais tempo no pé, do que nos
plantios convencionais, ele
utiliza as folhas de bananeira
como alternativa
agroecológica para proteger
os frutos do calor do sol.

Acabaxi sendo colhido indo direto na mesa do consumidor

Gustinho anuncia recursos para regiões Sul e Agreste de Sergipe
O deputado federal

Gustinho Ribeiro anunciou
investimentos para as regiões
Sul e Agreste do Estado. O
parlamentar recebeu em seu
gabinete em Brasília o pre-
feito e o vice-prefeito de
Cristinápolis, Sandro e Zé De
Alaide, respectivamente, e o
prefeito de Itabaianinha,
Danilo de Joaldo. Além de-
les, o deputado federal re-
cebeu também o prefeito
Diogo Machado, de Carira.

Gustinho Ribeiro anunciou
investimento de mais de R$
800 mil para a construção de
uma ponte que ligará o mu-
nicípio de Cristinápolis a
Itabaianinha e que será im-
portante também para a ci-

dade de Tomar do Geru. Esta
obra também é um pedido da
liderança política de
Itabaianinha, Alan Vieira. “Por
Sergipe, vamos continuar in-
vestindo nos municípios
sergipanos. Sou municipalista
e entendo a importância das
cidades nos contextos Esta-
dual e Federal”, afirmou
Gustinho.

AGRESTE - Em seguida,
o parlamentar sergipano con-
versou o prefeito de Carira,
Diogo Machado, e, em bre-
ve, irá anunciar os recursos
que deverão ser destinados
para o Município. “O Agres-
te de Sergipe é uma região
muito importante para o Es-
tado. O desenvolvimento da-

Gustinho Ribeiro

queles municípios é muito im-
portante para Sergipe. Então,
digo ao sergipano: por você,

por Sergipe, através do nos-
so mandato, vamos buscar
ajudar as cidades do Agres-
te”, afirmou Gustinho.

Deputado cobra projeto para reajuste dos servidores
Há quase uma década sem

reajuste dos seus salários, os
servidores públicos estaduais
sofrem com a falta de uma
política de valorização, focada
na garantia do poder de com-
pra dos seus salários. Mais
uma vez, o deputado estadual
Iran Barbosa (PT) apelou ao
governo do Estado que garan-
ta o reajuste salarial.

“Esse é um apelo que tenho
feito de forma recorrente e
gostaria de reiterar a necessi-
dade de o governo do Estado
negociar com os trabalhado-
res e enviar para esta Casa o
Projeto de Lei com vistas a
promover o reajuste salarial
dos servidores públicos, lem-
brando que o governo anun-
ciou que tal medida seria fei-

ta”, cobrou Iran Barbosa, du-
rante sessão plenária.

Ainda, durante o seu pro-
nunciamento, Iran voltou a
cobrar o fim do desconto
previdenciário de 14% nas
aposentadorias e pensões dos
servidores públicos.

“Diante da nova condição
econômica, financeira e orça-
mentária tão propalada pelo

governo estadual, gostaria de
solicitar ao governador que
possa reavaliar esse desconto
e revogar essa medida tão
massacrante, enviando para
esta Casa Projeto de Lei que
reformule o desconto que
incide de forma brutal sobre os
proventos dos aposentados”,
apelou Iran Barbosa.
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A MELHOR OPÇÃO

Raimundo Feitosa

Mercado do Augusto Franco
pratica os preços elevados

O Mercado setorial
do Conjunto
Augusto Franco,

na zona sul da capital
sergipana, inaugurado pelo
então prefeito de Aracaju,
João Alves Filho, (In
memoriam) vem praticando
preços elevados. A reclama-
ção é dos próprios morado-
res e adjacências, que fre-
quentam diariamente o local.
Para eles, não têm condições
de comercializar, um abaca-
xi, por exemplo, no valor de
R$ 6,00, enquanto na feira li-
vre, todas as quartas feiras,
na Praça da Creche, no mes-
mo conjunto habitacional,
custar dois por R$ 5,00.
“Este é só um modelo e, po-
deremos citar tantos outros”,
afirmam.

Durante o período da
pandemia, as duas feiras li-

vres no habitacional, quarta-
feira e domingo foram fecha-
das, ficando apenas, como
opção de compra, o merca-
do setorial. Notadamente, as
pessoas reclamavam muito
dos preços altos, porém, não
tinham outra opção, senão
aceitar a elevação dos pre-
ços.

Por outro lado, os comer-
ciantes alegam que os valo-
res praticados no mercado,
que os consumidores acham
caros, são de acordo com o
ambiente e, os impostos que
são pagos, também influem
no preço final. “Aqui é tudo
limpo. Tem mais espaços e as
pessoas compram as merca-
dorias bem conservadas”,
defendem.

Organização – Na verda-
de, o mercado do Augusto
Franco é bem organizado.
Todas as segundas-feiras são
feitas uma limpeza geral e,

funciona de terça a domingo.
As mercadorias, realmente,
são de primeira qualidade.
Com esta pandemia, o mer-
cado tem menos gente com-
prando.

Já na feira livre, somente dia
de quarta-feira, também a
Prefeitura de Aracaju organi-
zou o local. Não existe mais
a quantidade de comerciante
que tinha antes, está bem re-
duzida. Foi feito uma ala so-
mente para vender peixe e
carne, com as câmaras de
frigorificos dando suporte as
mercadorias.

Os preços praticados na
feira, realmente são bem me-
nores que no mercado. Por
lá, as mercadorias também
são de boa qualidade. Assim
como no mercado, na feira
livre, o consumidor deve es-
colher os melhores para com-
prar.

Moradores na bronca com preços altos no mercado do Augusto Franco

Prefeitura de Aracaju continua
abandonando a Praça da Juventude
Aqui neste mesmo espaço,

a Gazeta Hoje mostrou na
edição anterior, que a Prefei-
tura de Aracaju vem maltra-
tando a Praça da Juventude,
cartão postal do conjunto
habitacional. Continua total-
mente abandonada. Banhei-
ros interditados, quadra com
alambrado quebrado, prédio
que poderia servir de escola
para a comunidade não fun-
ciona e, uma sala que era da
guarda já não existe mais.
Enfim, um caos total.

Incansavelmente, o empre-
sário Alécio Costa, morador
do bairro, agora mostra par-
te das lâmpadas queimadas,
dando assim margem para
marginais agirem durante a
noite. Alécio apela para os
vereadores levarem esta rei-
vindicação para o prefeito
Edvaldo Nogueira. Tem um
vereador no conjunto que se
diz representante, porém, ain-
da não se manifestou sobre o
assunto. Até fechar esta edi-
ção, a Prefeitura tem dado

pouca importância para o
Conjunto Augusto Franco.

ATALAIA

Ong leva comida a mesa dos necessitados

A Chave do Futuro
faz uma campanha

para compra da sede
Sentido a necessidade

de ter um local ade
quado para fazer ati-

vidades sociais, com atendi-
mento médico, dança, aula
aquática, sala de aulas para
crianças, entre outros,
Evaneide Barroso, conheci-
da como Galega das
Malvinas, presidente de A
Chave do Futuro, entra numa
campanha solidária para com-
prar um imóvel. “Já olhei a
casa e atende as nossas ne-
cessidades, portanto, vamos
à luta”, disse a Galega, muito
otimista com o projeto. Como
sempre, entusiasta em tudo
que faz, a Galega armou uma
estratégia para arrecadar o
valor e já decretou: “daqui a
seis meses estamos na nossa
sede com serviços ampliados
para os necessitados”.

Fundada em 2013, por
Evaneide Barroso, A Chave
do Futuro presta um serviço
relevante às pessoas que pre-
cisam de uma mão amiga.
Depois de passar por maus
bocados, a Galega das
Malvinas resolve fundar uma
ong para ajudar ao próximo.
A instituição fica localizada na
Atalaia e a casa que vai ser
comprada também fica no
mesmo bairro.

A Chave do Futuro hoje
está reconhecida pelos ór-
gãos públicos, tanto federal,
como estadual e municipal.
Com isso, facilita a ajuda para
quem precisa, no dia a dia.
“Vamos distribui panfletos
nos quatro cantos de Aracaju.
Fizemos uma casinha para
quem não pode depositar
com Pix. Também temos uma
equipe nos semáforos e em
outros lugares mais”, conta a

Galega, acrescentado que,
até 10 centavos está arreca-
dando para alcançar o obje-
tivo, que é de adquirir o imó-
vel para a sede da Instituição.
Quem desejar contribuir deve
depositar qualquer valor na
conta: Caixa Econômica Fe-
deral, Agência 3570, Opera-
ção 013 e a Contas: 18139-
0 em nome de, A Chave do
Futuro.

Natal sem Fome. Mais uma
vez A Chave do Futuro vai às
ruas e faz uma criança sorri-
rem e, consequentemente
seus pais. Mulher de luta e in-
cansável, a Galega da
Malvina, como e conhecida
por todos, presidente da Ong,
distribuiu cestas básicas para
os necessitados. A festa foi na
Praça Recanto da Paz, no
bairro Atalaia, zona sul da
capital sergipana. Feliz pelo
ato, a Galega falou que e um
dever prestar este tipo de ser-
viço e o faz naturalmente,
como se fosse predestinada
para tal. Muitos voluntários se
fizeram presentes e, obvia-
mente ajudaram na organiza-
ção do evento. A Guarda Mu-

nicipal deu todo o apoio para
a realização da festa.

Num toldo improvisado,
dezenas de crianças compa-
receram para receber o seu
presente de Natal. No local,
houve brincadeiras com vá-
rios mascotes animando a cri-
ançada e ate o Papai Noel
esteve lá para a alegria dos
meninos. Na ocasião foi dis-
tribuído cachorro quente, re-
frigerantes, panettone e ou-
tros lanches para a moçada,
bem como para os adultos.

A atração da festa, além de
distribuição de cestas básicas
e brinquedos, A Chave do
Futuro fez um bolo gigante,
onde todos os presentes pro-
varam do lanche especial. O

grupo de Bale da Chave do
Futuro se apresentou e foi
uma alegria para as crianças.
Com musicas e muita dança,
as bailarinas deram um show
a parte.

Emoção – Estava estam-
pado no rosto das mães que
foram receber as cestas bá-
sicas. Algumas chegaram ate
a agradecer a Galega pelos
alimentos recebidos. A situa-
ção das pessoas que neces-
sitam de ter comida em sua
mesa e precária. “Vamos con-
tinuar fazendo o nosso traba-
lho com muita alegria”, disse
a presidente da Ong, Galega
da Malvina.

GAZETA

Galega das Malvinas, presidente da Ong

Alécio Costa


