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ALIANÇA

Prefeito declara apoio a Thiago de Joaldo
Prefeito pelo 2º man

dato consecutivo em
Porto da Folha,

Miguel de Dr. Marcos, já tem
pré-candidato a deputado
federal definido para as elei-
ções deste ano. Trata-se de
Thiago de Joaldo (PP)
Itabaianinhense, ex-secretá-
rio municipal da Educação e
irmão do prefeito Danilo de
Joaldo. Miguel conta que
submeteu ao seu agrupamen-
to alguns nomes de pré-can-
didatos a deputado federal
que estavam na sua lista de
opções, tendo sido escolhi-
do o nome de Thiago de
Joaldo, por unanimidade.

Democrático e focado em
bons resultados como sem-

pre costuma ser, Miguel dei-
xou claro que “a escolha pelo
nome de Thiago levou em
consideração a gestão que
ele ajudou a construir com
seu irmão, em Itabaianinha,
em especial na pasta da Edu-
cação, além de Thiago de
Joaldo ser um político jovem
e que conhece bem a reali-
dade dos municípios do inte-
rior, outro aspecto muito im-
portante na decisão do agru-
pamento”.

Segundo o prefeito, “esse
é um fator de extrema impor-
tância para nós, prefeitos de
pequenas e médias cidades,
pois são políticos como
Thiago que vão nos ajudar, lá
na Câmara dos Deputados,

em Brasília, a melhorar a vida
do povo do interior”.

Líder carismático, não é à
toa que Miguel possui quase
seis anos de atuação à frente
do município do Alto Sertão.
Jovem e trabalhador, Miguel
se destaca por ser um exce-
lente gestor, com largo apoio
popular no tradicional muni-
cípio.

Esse apoio é facilmente in-
terpretado com o resultado
das urnas: não houve sequer
uma urna em que ele fosse
derrotado no pleito de 2020.
Ganhou em todas, obtendo,
no total, mais que o dobro da
votação do segundo coloca-
do: 11.689 votos, contra
5.017. Prefeito de Porto da Folha, Miguel de Dr. Marcos

Divulgação

Cresce a produção do amendoim
em perímetros irrigados em Sergipe

Tendência é de que neste
ano a produção aumente ain-
da mais, já que a maioria das
restrições sanitárias por con-
ta da Covid-19 terminaram e
os festejos juninos voltarão a
todo vapor. Ainda em outu-
bro do ano passado, anima-
dos com os resultados posi-
tivos do combate à pandemia
do coronavírus, os
plantadores de amendoim,
que recebem água e assistên-
cia técnica agrícola nos perí-
metros irrigados do Governo
de Sergipe, retomaram os
plantios. Esses agricultores
irrigantes apostavam em um
2022 promissor para o turis-
mo e lazer, setores que em
Sergipe absorvem boa parte
da produção de amendoim
cozido, escoando pratica-
mente todas as safras dos
produtores.

No Perímetro Irrigado
Piauí, administrado pela
Companhia de Desenvolvi-
mento de Recursos Hídricos
e Irrigação de Sergipe
(Cohidro) em Lagarto, nos
meses de março e abril deste
ano, mais de 20 produtores
colheram o amendoim, apro-
veitando o bom preço do
período de entressafra nas
lavouras de sequeiro.

O ano de 2021 terminou
com a colheita de 905 tone-
ladas nos cinco perímetros de
aptidão agrícola da Cohidro.
Mas a tendência é de que
neste ano a produção aumen-
te ainda mais, já que a maio-
ria das restrições sanitárias
por conta da Covid-19 ter-
minaram e os festejos juninos
voltarão a todo vapor.

“Neste período ele [o

amendoim] está favorável. As
colheitas aqui estão dando
sempre de boa qualidade ul-
timamente e o preço agora
está de R$ 30 a medida [bal-
de de 12 litros], saindo da
roça e já abatido o custo com
a mão de obra da colheita.
Toda semana está acontecen-
do a colheita do produto”,
destacou o gerente do perí-
metro Piauí, Gildo Almeida

No perímetro de Lagarto,
de janeiro a dezembro de
2021, foram colhidas 144
toneladas, montante que deve
ser superado, fazendo refe-
rência a produção dos três
primeiros meses de 2022 que
somam 47,5 ton.

Renilson de Jesus é irrigante
no perímetro Piauí e há mais
de um mês vem fazendo a
colheita do amendoim plan-
tado. As colheitas das suas
lavouras geram mão de obra
para dez pessoas por vez,

além do irrigante.
O agricultor explica que,

para ele, o período bom para
produzir é fora do inverno,
quando na região Nordeste
tem chuvas escassas e só co-
lhe quem possuir irrigação.
Há dez anos produzindo
amendoim, Renilson colhe até
quando a produção da agri-
cultura de sequeiro começa a
chegar ao mercado.

“Eu pretendo plantar de
novo só no final do inverno.
Esse período é bom de pro-
duzir, mas, o preço fica mais
barato. A partir de agora mui-
tas pessoas plantam fora de
irrigação, aproveitando as
chuvas do inverno. A escolha
do amendoim, no caso do
período irrigado aqui, é por
dar mais um dinheirinho. Por-
que o pessoal só planta irri-
gando mesmo”, salienta
Renilson.

Fernando Augusto

Cohidro mobiliza funcionários da capital
e interior para exames clínicos anuais

Desde março, os funcioná-
rios da Companhia de De-
senvolvimento de Recursos
Hídricos e Irrigação de
Sergipe (Cohidro) estão mo-
bilizados na realização de
exames de saúde básicos,
complementares e as consul-
tas médicas em cumprimento
às Normas
Regulamentadoras (NRs),
para atualizar as suas infor-
mações quanto à saúde do
trabalho do quadro funcional
e emissão dos Laudos Téc-
nico das Condições do Am-
biente de Trabalho (LTCATs)
das unidades, na capital e in-
terior, da empresa vinculada
à Secretaria de Estado da
Agricultura, do Desenvolvi-
mento Agrário e da Pesca
(Seagri). Na sede em
Aracaju e na maioria dos pe-
rímetros irrigados já foram
feitos os exames e na
sequência serão realizadas as
consultas para emissão dos
laudos.

Joventino Gomes, que tra-
balha na perfuração de po-
ços, fez o exame radiografia
e acredita que trabalha com
mais tranquilidade ao saber
da preocupação da empresa
em saber do seu quadro de
saúde. Da mesma forma que,
para ele, são exames de roti-
na que uma hora ou outra te-
riam que fazer a pedido de
algum médico. “Achei uma
economia, uma coisa útil para
todos nós. Que vamos pre-
cisar fazer exame e fazendo
aqui na empresa é bem me-
lhor para a gente”, avaliou o
funcionário da Cohidro. To-
dos os funcionários alocados
na sede fizeram a coleta de
amostras de sangue, fezes e

urina. Já os funcionários e os
que estão em ambiente de
maior risco, como Joventino,
também já realizaram exames
de radiografia, espirometria
ou audiometria.

Trata-se de uma rotina anu-
al que faz parte do Programa
de Controle Médico de Saú-
de Ocupacional (PCMSO)
da Cohidro e se dá através
da realização de exames mé-
dicos periódicos. O Trabalho
da equipe de saúde contra-
tada só será concluído com a
emissão dos Atestados de
Saúde Ocupacional (ASOs)
de todos os trabalhadores, a
partir da realização de con-
sultas médicas, com base nos
exames. O que muda, neste
ano, é que todo o resultado
do processo será lançado no
sistema do eSocial – Sistema
de Escrituração Digital das
Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhis-
tas, que a Cohidro se encon-
tra em conformidade e por
isso, em menos tempo vai
retornar a emissão dos
LTCATs

A técnica da Divisão de
Saúde e Segurança do Tra-
balho (Dissa), Jéssica
Morgana informou que os
exames nos perímetros co-
meçam por Lagarto, onde
também fizeram o pessoal
alocado em Tobias Barreto,
e dos perímetros de
Itabaiana, junto dos funcioná-
rios do escritório em
Malhador. “Serão realizados
exames periódicos básicos e
complementares. A realiza-
ção dos exames periódicos se
dá em atendimento a NR-07,
que trata da implementação,
nas empresas e instituições,

do PCMSO. A norma tem
por objetivo, justamente, a
preservação da saúde do
conjunto dos colaboradores,
em todos os ramos de ativi-
dades. Já concluímos a pri-
meira etapa de exames da
sede e em breve daremos iní-
cio as consultas médicas para
emissão do ASO. Todos os
funcionários passarão por
consulta para emissão deste
atestado”, completou.

Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro da Cohidro, Jean
Nascimento, avalia como boa
a receptividade dos funcioná-
rios à realização dos exames.
“O investimento em saúde
dos funcionários, não só cum-
pre as NRs, como se preo-
cupa em identificar proble-
mas e preservar danos maio-
res à saúde do indivíduo.
Abrindo a possibilidade de
tratamento clínico. Além do
aspecto humano, de tratar
bem o funcionário; existe o
retorno financeiro para a em-
presa, quando evita os afas-
tamentos e custo com repo-
sição de pessoal e treinamen-
to. Essa foi mais uma con-
quista que conseguimos jun-
to com esta Diretoria Execu-
tiva para os servidores, aten-
dendo também ao pleito do
Sindisan (Sindicato dos Tra-
balhadores na Indústria da
Purificação e Distribuição de
Água) e da Cipa (Comissão
Interna de Prevenção de Aci-
dentes)”, declarou.

Todos fazem
exames de análise

laboratorial
básicos
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ESPORTEGoverno Federal envia R$
7,5 milhões para  Sergipe
Recursos serão destinados à instalação de cisternas, retomada de obra hídrica e peixamento de peixes

Sergipe recebe verbas do Governo Federal para incrementar o setor hídrico

O ministro do De
senvolvimento Re
gional, Daniel

Ferreira, anunciou R$ 7,5
milhões em investimentos
para a segurança hídrica do
Estado de Sergipe. Além de
Propriá, onde será realizado
o evento, outros municípios
serão beneficiados. Um dos
anúncios é a retomada da re-
forma de canais dos períme-
tros de irrigação Propriá e
Betume. O Governo Federal

vai investir R$ 4 milhões nas
obras, que serão retomadas
pela Companhia de Desen-
volvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba
(Codevasf), instituição vincu-
lada ao Ministério do Desen-
volvimento Regional (MDR).

Serão beneficiados os mu-
nicípios de Propriá, Cedro de
São João, Telha, Neópolis,
Ilha das Flores e Pacatuba.
A expectativa é de que sejam
gerados cerca de 2,4 mil em-

pregos diretos, indiretos e in-
duzidos.

O MDR também anuncia-
rá o início da instalação, a
partir de junho deste ano, de
454 cisternas nas cidades de
Poço Redondo, Porto da
Folha e Monte Alegre de
Sergipe. Os investimentos fe-
derais nessa ação, que tam-
bém será realizada pela
Codevasf, são de R$ 3,5 mi-
lhões.

Além disso, o ministro tam-

bém participará da inserção,
no Rio São Francisco, de 15
mil camarões-pitu e 10 mil
alevinos de xira, com objeti-
vo de recompor e revitalizar
a ictiofauna local. Tanto os
camarões como os peixes
foram gerados no Centro In-
tegrado de Recursos Pes-
queiros e Aquicultura de Be-
tume, unidade de produção e
pesquisa da Codevasf locali-
zada no município de
Neópolis (SE).

Salário do servidor da Câmara de
Itabaiana é reajustado em 10,42%
Foi aprovado por unanimi-

dade dos presentes o Proje-
to de Lei Complementar
(PLC: Nº 05/2022) que rea-
justa em 10,42% o salário
dos servidores da Câmara
Municipal de Itabaiana
(CMI). O projeto é de auto-
ria da mesa diretora e altera
a lei 2.226 de 24 de abril de
2019, a lei complementar 51
de abril de 2015 e a lei com-

plementar 67 de 24 de abril
de 2019.

De acordo com Marcos
Oliveira, presidente da Câ-
mara, o reajuste tem o intui-
to de promover a recupera-
ção da defasagem salarial. “É
um compromisso que a gen-
te tem com os servidores
desta casa que prestam um
trabalho de fundamental im-
portância. São eles os res-

ponsáveis por fazerem as
sessões acontecer, para
que as leis sejam aprova-
das e para que a popula-
ção tenha acesso às infor-
mações. É um conjunto de
servidores que fazem, jun-
to aos vereadores, o poder
legislativo funcionar”, expli-
cou Marcos.

Para o agente administra-
tivo Ronaldo Pereira, o

reajuste representa a valo-
rização do servidor. “Embo-
ra tenhamos plano de car-
gos e carreira, é notório que
esse plano não tem conse-
guido fazer frente ao aumen-
to inflacionário. Esse reajus-
te vem para restabelecer o
poder real de compra dos
servidores”, disse Ronaldo.
Também foi aprovado o re-
ajuste salarial dos servido-
res municipais.

Por unanimidade, a Câmara de Itabaiana aprova reajuste do servidor

Divulgação

Projeto do piso foi uma iniciativa do ex-deputado André Moura
A Câmara dos Deputados

aprovou o Projeto de Lei nº
2564/2020, que institui o piso
salarial de enfermeiros, téc-
nicos de enfermagem e par-
teiras. Este projeto foi
apensado pelo senador Fá-
bio Contarato através do Pro-
jeto de Lei 459/2015, de au-

toria do ex-deputado federal
André Moura. “Enquanto
deputado, ouvimos as cate-
gorias, instalamos as comis-
sões provisórias necessárias,
fizemos um grande trabalho,
apresentamos o projeto no
Congresso e defendemos
amplamente sua aprovação.

Fico muito feliz em ver que
finalmente foi aprovado”, co-
memora o ex-deputado.

O projeto aprovado pelos
deputados define como salá-
rio mínimo inicial para os en-
fermeiros o valor de R$
4.750, a ser pago nacional-
mente pelos serviços de saú-

de públicos e privados. “O
piso significa reconhecimen-
to, valorização e dignidade
para os profissionais que de-
monstraram recentemente,
com a pandemia, seu tama-
nho e importância para as
pessoas de todo o mundo”,
lembra André Moura.

Seleção brasileira tem
3 amistosos em junho

Coreia do Sul, Japão e Argentina serão os
adversários em ‘tour’ da seleção pela Ásia e Oceania

O técnico Tite convoca, na sede da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, a
seleção brasileira para os três amistosos a serem

realizados em junho na última Data Fifa antes da disputa da
Copa do Mundo do Catar. O primeiro compromisso será
diante da Coreia do Sul, em Seul, dia 2. Quatro dias depois o
adversário será o Japão, em Tóquio. O clássico diante da
Argentina, previsto para Melbourne, na Austrália, será dia
11. Brasil x Coreia, no Seul World Cup Stadium, será às 20h
(horário local)/8h (horário de Brasília). Na última vez em que
se enfrentaram, em novembro de 2019, em Abu Dabi, nos
Emirados Árabes, o Brasil venceu por 3 a 0, com gols de
Paquetá, Coutinho e Danilo. A partida contra os japoneses
será no Estádio Nacional de Tóquio às 19h20 (horário lo-
cal)/7h20 (horário de Brasília). Tite dirigiu a seleção brasilei-
ra contra o Japão em 2017, em Lille, na França, e o Brasil
venceu por 3 a 1 com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel
Jesus.

Contra a Argentina, o duelo será no Melbourne Cricket
Ground, na Austrália, a partir das 21h (horário local) / 8h
(horário de Brasília). Em 2017, o estádio recebeu 95 mil pes-
soas para o tradicional clássico sul-americano. Os argentinos
venceram por 1 a 0, gol de Mercado. Foi a primeira derrota
de Tite no comando da seleção. Além destes amistosos, a
seleção brasileira deverá fazer mais três apresentações em
setembro, antes do Mundial. Dois jogos serão contra adver-
sários ainda não definidos e o outro compromisso será no dia
22, frente à Argentina, em duelo pelas Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas, interrompido pela Anvisa, em 2021.

Divulgação

Última convocação antes da Copa do Mundo

Guardiola recusa rótulo de ‘fracassado’
após eliminação na Champions

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, concedeu
entrevista coletiva, véspera do duelo diante do Newcastle,
pelo Campeonato Inglês. Como não poderia ser diferente, a
eliminação para o Real Madrid na semifinal da Liga dos Cam-
peões foi tema na conversa com os jornalistas. Em uma das
perguntas, o espanhol foi questionado se o time poderia ser
rotulado de “fracassado”, já que segue sem conquistar o títu-
lo da Uefa, o principal objetivo do clube. De forma veemen-
te, o comandante dos “Citizens” discordou, dizendo que sen-
te orgulho do trabalho feito à frente da equipe britânica.

“As pessoas dizem que esse grupo de jogadores do
Manchester City ou esse técnico não vencem a Liga dos
Campeões porque são um fracasso. Discordo, discordo com-
pletamente. Não sei se podemos vencer a Liga dos Campe-
ões no futuro. O investimento de nossos proprietários não foi
apenas para vencer esta competição, mas para estar onde
estamos; competindo. É notável para mim onde estamos, es-
tou orgulhoso”, afirmou Guardiola. “Nós não falamos. Ne-
nhuma palavra pode ajudar para o que todos nós sentimos, é
apenas uma questão de tempo, dormir o melhor possível,
pensar no próximo alvo.

Divulgação

Pep Guardiola
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Àgua de qualidade chega para
famílias em Campo do Brito
Investimento estadual supera os R$ 60 mil já empregados nas obras e serviços

Uma parceria entre o
Governo de
Sergipe e a Prefei-

tura Municipal de Campo do
Brito está beneficiando mais
de 130 agrofamílias, forne-
cendo água de qualidade a
partir de serviços de perfu-
ração, limpeza e instalação de
três poços tubulares. A cons-
trução destes sistemas de
abastecimento simplificado
está sendo feita pela Compa-
nhia de Desenvolvimento de
Recursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe (Cohidro), vincu-
lada à Secretaria de Estado
da Agricultura, do Desenvol-
vimento Agrário e da Pesca
(Seagri), nos povoados Ca-
atinga Redonda, Caatinga do
Brito e Cercado III. Até as
etapas já concluídas, nos três
sistemas foram investidos R$
59.364,89 em recursos pró-
prios do Estado.

Edvan Batista vive e traba-
lha no Caatinga Redonda,
onde o sistema de abasteci-
mento já está operando. Ele
conta que antes de perfura-
rem e instalarem o poço da
Cohidro, a população fazia
um grande deslocamento
para pegar água em um re-
servatório de captação da

água da chuva. “Só depois
que veio este, graças a Deus,
nós agora estamos pegando
aqui. Foi uma benção de
Deus, porque mudou tudo.
Usamos a água para beber,
para lavar roupa, para tudo.
Ficou melhor 10 mil vezes,
porque, antes, a gente ia pe-
gar num tanque para beber”,
complementou o morador
que trabalha em uma casa de
farinha, também na localida-
de.

Também morador do Caa-
tinga de Redonda, Delício
Félix é trabalhador rural e
destaca a facilidade de ter
água perto de casa. “Usava
a carroça para ir pegar água,
agora mudou foi muito! Anti-
gamente a gente ia pegar no
tanque, e agora é pertinho da
casa, é diferente. Facilitou
muito, é melhor para tudo e,
para beber, a água é boa”,
agradeceu. Além de diminuir
a distância, a população con-
ta com a confiabilidade de um
poço profundo, que
disponibiliza água livre de
contaminantes e que é testa-
da em laboratório, como é o
caso dos poços em que os
especialistas da Cohidro atu-
am.

A diretora de Infraestrutura
Hídrica e Mecanização Agrí-
cola da Cohidro, Elayne de
Araújo, em visita ao novo sis-
tema do Caatinga Redonda,
explicou que as máquinas da
companhia estadual perfura-
ram, bombearam e outras
equipes, também da empre-
sa, instalaram a motobomba
e a tubulação. Contando com
a cooperação da prefeitura
municipal.

“Hoje estamos aqui em
Campo do Brito, através do
Governo do Estado, da
Seagri e Cohidro, que nos
seus 39 anos está levando
água, levando oportunidade
para toda a população
sergipana. Fizemos perfura-
ção de três novos poços onde
os resultados foram excelen-
tes, com a população rece-
bendo água de qualidade nes-
se momento tão necessário.
Água é vida e a Cohidro vem
desenvolvendo esse trabalho
em todo o estado. A gente
quer agradecer ao prefeito
Marcell, principalmente por
essa parceria que vem dan-
do muito certo. Nós encami-
nhamos equipamentos, a mão
de obra, e o prefeito também
teve essa parceria de dar um

apoio logístico aqui no que foi
preciso. Esse modelo aqui, no
povoado Caatinga Redonda,
é através de chafariz, tem a
caixa d’água, a comunidade
vem aqui também para poder
pegar e fazer o uso do con-
sumo nas suas casas”, acres-
centou a diretora Elayne.

Prefeito municipal de Cam-
po do Brito, Marcell Souza
expõe que, dos três poços
perfurados, um já está em
funcionamento. “Estamos
melhorando a qualidade de
vida do homem do campo
aqui nos nossos povoados:
Caatinga Redonda, Caatinga
de Brito, e Cercado. São três
povoados predominantemen-
te agrícolas, que sobrevivem
da agricultura, da pecuária e
esses três poços artesianos
chegaram no momento cer-
to, no momento esperado
pela população. Para ofere-
cer uma melhor qualidade de
vida para o homem do cam-
po, evitando com que ele vá
à cidade em busca de empre-
go e fique ali na sua terra.
Plantando e colhendo, pro-
duzindo, contribuindo para o
d e s e n v o l v i m e n t o
agropecuário da nossa cida-
de”, avaliou.

Fernando Augusto Fernando Augusto

Edvan Batista e Delicio Felix são gratos ao Governo pelo beneficio

Cohidro destaca
participação em Encontro

de Gestores de Ceasas
O I Encontro de Gestores de Ceasas do Brasil ocorreu, em

Aracaju, nos dias 28 e 29 de abril, reunindo 39 representan-
tes de centrais de abastecimento de 20 Estados e foi organi-
zado pela Assuceaju, em parceria com a Associação Brasi-
leira das Centrais de Abastecimentos (Abracen). Evento que
contou com palestras, homenagens aos comerciantes pionei-
ros da Ceasa Aracaju e participação, por videoconferência,
da Federação Latinoamericana de Mercados de Abasteci-
mento (FLAMA).

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Re-
cursos Hídricos e Irrigação de Sergipe (Cohidro), Paulo
Sobral, palestrou sobre a influência do órgão no abasteci-
mento de hortifrutigranjeiros em Sergipe e em outros Estados
do Nordeste.

“A relação entre a Cohidro e a Ceasa vai além da estrutura
que abriga a Central de Abastecimento fazer parte do
patrimônio da nossa empresa estadual desde 1992. A Cohidro,
que no último dia 13, completou 39 anos de existência, co-
meçou a trabalhar, em 1983, com a perfuração e instalação
de poços tubulares, com uma ação focada principalmente em
comunidades rurais. Com os poços, é feito o abastecimento
humano, dando meios para as famílias se fixarem no meio
rural, para produzir frutas, hortaliças e queijos, que vêm dia-
riamente ser comercializadas na Ceasa. Além disso, a água
destes poços servem para a dessedentação animal, impor-
tantes para a produção de carne, leite e derivados. Nesse
período, são quase 4 mil poços perfurados pela nossa com-
panhia estadual”, pontuou Paulo Sobral.

O presidente listou as ações de irrigação pública feitas pelo
Governo do Estado através da Cohidro, empresa pública vin-
culada à Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvi-
mento Agrário e da Pesca (Seagri). São seis perímetros irri-
gados administrados diretamente pela Cohidro e que benefi-
ciam 14 mil pessoas com água para irrigação e assistência
técnica agrícola. Irrigantes que juntos, produziram em 2021,
mais de 90 mil toneladas de alimentos, incluindo 1,6 milhões
de litros de leite, gerando cerca de R$ 137 milhões em renda
a esses beneficiários. Já o Distrito de Irrigação do Platô de
Neópolis – patrimônio do Estado em que a concessão aos
concessionários de 40 lotes irrigados é gerida também pela
Cohidro – produz anualmente aproximadamente 370 mil to-
neladas de produtos agrícolas, gerando 3.500 empregos di-
retos.

“Com a irrigação nos perímetros, a nossa relação é mais
direta com a produção, pois é um benefício contínuo. Ao for-
necer água de nossas barragens (e do Rio São Francisco, em
Canindé) e a assistência técnica para garantir o melhor apro-
veitamento da água e solo”, considerou Paulo Sobral.

O presidente da Cohidro ainda complementou, que desde
2012, a companhia executa as ações do Governo do Estado
para a recuperação de barragens, atendendo cerca de 2 mil
unidades neste período. “Reiniciamos este programa em 2022,
já temos equipes em Porto da Folha, Poço Redondo e Canindé
de São Francisco. Vamos promover a limpeza e ampliação
de 20 barragens de médio porte e 1.000 das de pequeno
porte. Tudo isso: poços, barragens, perímetros de irrigação e
Platô de Neópolis; influi na produção de sete dos 12 itens da
cesta básica pesquisados no Nordeste e faz com que, há 8
meses seguidos, Aracaju tenha a cesta básica mais barata do
Brasil”, complementa o presidente da Cohidro.

O presidente da Assuceaju, Wilson Nunes, comandou a
organização do encontro de gestores. Ele reforçou que a
Cohidro e a Secretaria de Estado da Agricultura, são parcei-
ras dos comerciantes da Ceasa, em benefício dos pequenos
e médios agricultores, maioria no estado. “Têm papel impor-
tante no escoamento de toda produção agrícola, e Paulo
Sobral é parceiro do Ceasa, não de agora, mas a muito tem-
po. E a ideia é fomentar todas essas discussões aqui em
Aracaju e em todos os Ceasas do Brasil”, disse ele, justifi-
cando a realização do evento.

Para o presidente da associação de usuários, a produção
de hortifrutigranjeiros gerada com apoio da Cohidro chega
até a Ceasa de Aracaju. “Nós temos uma produção muito
boa de abacaxi, que a Cohidro tem papel fundamental na
questão da execução dos poços artesianos. Nós temos a
batata-doce na região Agreste, que também é fundamental”,
complementa Wilson Nunes.

Presidente da Assuceaju, Wilson Nunes

Vieira Neto

Valmir assina carta-compromisso com o magistério de Sergipe
 ELEIÇÕES 2022

Representantes da Associ-
ação Docente das Redes Pú-
blicas do Estado de Sergipe
(ADRPES) levaram até o
pré-candidato ao Governo de
Sergipe, Valmir de
Francisquinho (PL), uma car-
ta compromisso com deman-
das da categoria. Valmir re-
cebeu a diretoria, ouviu suas
reivindicações e assinou a
carta enfatizando a importân-
cia do executivo estadual es-
tar atento às demandas e ne-
cessidades do magistério.

“Assino este compromisso

com muito prazer e digo que
todas as reivindicações pre-
sentes nele serão atendidas
para melhorias do magistério
do nosso estado”. Dentro da
carta compromisso assinada
pelo pré-candidato estão o
comprimento do piso salarial
nacional, concessão do direi-
to à redução de carga horá-
ria, restabelecimento da car-
reira do magistério e da pari-
dade entre ativos e aposen-
tados, entre outras deman-
das.

Valmir reafirmou o quanto

os professores de Itabaiana
conhecem o compromisso
que ele teve pela classe e que
isso se estenderá por todo
Sergipe. “Em Itabaiana man-
tive um diálogo aberto com
os professores, garantindo a
recuperação de perdas, dos
salários em atraso e o paga-
mento do piso anual. A edu-
cação no município era caso
de polícia, pois até boletim de
ocorrência o sindicato che-
gou a fazer contra o ex-pre-
feito. Se alcançamos todas
essas melhorias em Itabaiana,

sei que será possível fazer
por toda a categoria da rede
estadual”, frisou.

O professor Francisco
Andrade, presidente da
ADRPES, disse que a Asso-
ciação irá procurar todos os
pré-candidatos para que eles
também se comprometam
com o magistério. “Valmir foi
o primeiro que nós consegui-
mos manter esse contato e
assinar a carta. É um gesto
importante e que espero que
seja seguido pelos outros
pré-candidatos”, disse.

Valmir conversa com representantes da associação
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FAROLÂNDIA

Mais de 300 sabores de Beiju e
Recheios de Torta de Macaxeira

Estamos trabalhando
com Delivery ou
retirada no local

Rua Prof. Luiz Cláudio S. Correia, 210 – Praça
dos Correios – Augusto Franco - Aracaju-SE

Telefones: (79) 3248-7437 – (79)
99126-3952 - @leidecosmeticos

A MELHOR OPÇÃO

ATALAIA
Chave do Futuro leva

brinquedos e presentes para
as mães cadastradas na ong
Há mais de oito

anos que a Cha
ve do Futuro

leva alegria no dia das mães
para as genitoras cadastradas
na Ong. Este ano, portanto,
não foi diferente. Muitas ma-
mães receberam presentes,
cestas básicas e brinquedos
para seus filhos. A festa foi na
Praça Recanto da Paz, loca-
lizada no Bairro Atalaia, a
partir das 16 horas, no sába-
do, que antecedeu o domin-
go, comemorado oficialmen-
te o dia das mães. Parentes e
convidados da ong participa-
ram das festividades.

A presidente da Chave do
Futuro, Evaneide Barroso,
conhecida como Galega das
Malvinas, disse que todo os
anos tem o maior prazer de
realizar este evento para con-

templar aquelas mães que
não têm condições de dar o
melhor para seus filhos e
tampouco seus filhos para
com elas. “Faço isso há oito
anos e agora mais feliz ainda,
por ver as pessoas felizes
também”, conta a Galega.

Apresentação – Durante
o acontecimento, o grupo de
balé da ong se apresentou
com uma exibição bonita, a
ponto de, as próprias mães
encherem os olhos de lágri-
mas, orgulhosas dos seus fi-
lhos fazerem parte de uma
organização como a Chave
do Futuro.

No meio das comemora-
ções, a Chave do Futuro en-
tregou um lanche para os pre-
sentes. Houve a participação
de mascotes animando a fes-
ta para as crianças. Um bolo

gigante foi feito para celebrar
as festividades e todos come-
ram alegremente. “Foi uma
festa bonita. Gostei. Com
muito sacrifício, mas, valeu a
pena. No próximo ano, com
a permissão de Deus faremos
novamente e, cada ano uma
novidade”, disse a galega.

Bingo – No próximo dia
29 de maio, a partir do meio
dia, no Clube da Petrobrás –
Petroclube-, na Atalaia, a
Chave do Futuro convida a
todos para participarem de
um bingo beneficente para a
compra da sede própria.
“Estamos numa campanha
para a compra da nossa sede,
no sentido de servir melhor as
nossas crianças e, por con-
seguinte, suas mães”, disse a
Galega reforçando o convi-
te.

Galega entregando presentes para esta mãe e mães alegres por mais uma festa

Grupo de Balé da Chave do Futuro que se apresentou no evento

Raimundo Feitosa

Banese maltrata
os moradores do
Augusto Franco

Os moradores do
Conjunto Augusto
Franco, na zona

sul da capital sergipana estão
sendo maltratados pelo Ban-
co do Estado de Sergipe
(Banese). É que a agência
065 está fechada há mais de
quatro meses. A única que
servia a população do bairro
e adjacência. Segundo os re-
sidentes, esta agência vinha
funcionando normalmente,
aliás, há muito tempo, ela dei-
xou de atender nos caixas e
passando apenas o atendi-
mento no cash, o que preju-
dicou consideravelmente as
pessoas que necessitam des-
te acolhimento. Depois, hou-
ve um incêndio no interior do
banco, a razão os morado-

res não sabem e, agora está
fechada este tempo todo.

Com mais de 80 mil habi-
tantes, os moradores se sen-
tem abandonados pela insti-
tuição. A agência do banese
atende as necessidades, não
só do bairro, bem como de
bairros vizinhos. O banco fe-
chado traz enorme prejuízos
ao povo, que tem suas con-
tas e pagam seus impostos e
não tem o direito de usar algo
que ele está pagando. “Já não
basta a deficiência no atendi-
mento e juros altos, agora
com o estabelecimento fecha-
do” conta um morador do
bairro.

Tem um cash do Banese no
mercado municipal, porém,
só anda com defeito e, não
atende a demanda das pes-
soas. Existe também dois

pontos Banese no bairro. Eles
sempre estão superlotados e
esgota a paciência do usuá-
rio. “Nos pontos a gente en-
frenta uma fila e, é muito hu-
milhante para quem paga os
impostos”, reclama um mo-
rador.

Bancos – O Conjunto
Augusto Franco, com mais
de 80 mil habitantes está sem
uma agência bancária.
Banese, Banco do Brasil,
Caixa Econômica e outros
não existem no bairro. Mo-
radores já reivindicam uma
agência da caixa, mas, até
agora ninguém se pronunciou
quanto a isso. Os mais pró-
ximos do conjunto é o Ban-
co do Brasil, que fica na Ave-
nida Heraclito Rolemberg e a
Caixa Econômica, localizada
no Conjunto Inácio Barbosa.

Bar e Restaurante do Luiz
A melhor Comida Caseira do Bairro

Avenida Doutor José Thomas Dávila Nabuco
(Antiga Canal 5)

Telefone: (79) 9 9854-5255

Esta agência está fechada há mais de quatro meses

Gazeta Hoje


