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3216-1879

Compra, troca e financia seu veículo

3211-3292/3041-4698/9902-3060
Av. Pedro Calazans, nº 886 - Getúlio Vargas - Aracaju/SE

JUSTIÇA CONDENA MUNICÍPIO
DA BARRA DOS COQUEIROS

DIVULGAÇÃO

Após ação do Ministério Público Federal em Sergipe
(MPF/SE), a Justiça Federal condenou o Município da Bar-
ra dos Coqueiros, a Administração Estadual do Meio Ambi-
ente (Adema), o Estado de Sergipe e a União, devido às
ocupações irregulares nas margens do Rio Mangaba.

Segundo investigações, as ocupações, localizadas nas ime-
diações do Conjunto Aloísio Melquiades dos Anjos e do
Residencial Villas da Barra, estavam em área de preservação
permanente e colocavam em risco o desenvolvimento da
biodiversidade na região. Por isso, como medida protetiva, a
Justiça Federal já havia concedido liminar impedindo o mu-
nicípio de Barra dos Coqueiros e a União de permitir a con-
strução de residências e estabelecimentos na área.

                                                                     (Página 4)

Comunidade de Japaratuba
celebra Padroeiro São José
A comunidade católica do

povoado São José, localiza-
do na cidade de Japaratuba,
distante 54 km de Aracaju,
deu início na noite da última

terça-feira (10), a progra-
mação festiva em homenag-
em ao padroeiro da local-
idade. Com o tema “São
José: servo no silêncio e na

ação”, os moradores cele-
bram até o dia 19 de março,
com fé e devoção, o festejo
alusivo ao santo protetor.
(Página 4)

Rio Mangada ocupado irregularmente

Conselhos ambientais
celebram Dia da Água

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, a Escola Superi-
or do Ministério Público de Sergipe (ESMP/SE) em parceria
com o Centro de Apoio Operacional (C.A.Op.) do Rio São
Francisco e Nascentes,     promoverão, no dia 20 de março, das
07 às 15 h, o Evento “Nascentes do São Francisco - Capaci-
tação dos   Conselhos Municipais Ambientais”. (Página 4)

Ministro Eliseu Padilha recebe Fábio e Sérgio Reis
DIVULGAÇÃOO deputado federal Fábio

Reis (PMDB) e o presidente
da Codise, o ex-deputado
Sérgio Reis, estiveram no ga-
binete do ministro da Aviação
Civil, Eliseu Padilha, na tarde
de terça-feira 10. A pauta da
reunião foi a construção e o
andamento das obras dos
aeroportos de Aracaju,
Lagarto e Canindé do São
Francisco. (Página 3)
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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

Dalmo Terapias Naturais
Dalmo Viana Belém

Terapeuta
ANESE 011/CBO

3221-25

Massagem terapêutica, Iridologia, Fitoterapia,
Homeopatica, acupuntura auricular

e-mail: dalmomassaterapeuta@hotmail.com

Rua Zaquel Brandão, 409 – São José

Telefone: 3044-7816

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

ESCOVA; PEDICURE, MANICURE;
HIDRATAÇÃO E SELAGEM CAPILAR.
ATENDEMOS TAMBÉM EM DOMICÍLIO
DE DOMINGO A DOMINGO.

SALÃO
DE BELEZA

NAYNE

Rua: Maruim, nº 1300 – Tel: 9870-5189

Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

 MILHO

 À Profissionalização e
Qualificação Profissional é
de suma importância para o
desenvolvimento Intelectual
dos Munícipes. Por isso é que
a Secretaria Municipal de
Agropecuária e Meio
Ambiente de Arauá em
parceria com O SENAR/SE
informa a toda a comunidade
que estão abertas as
inscrições para o curso de
Mecanização Agrícola,
orientado para o plantio de
milho. Interessados devem
procurar a Secretaria,
localizada à Praça Getúlio
Vargas (Praça da Igreja
Matriz) no turno da manhã
no horário das 7h às 13h.

CRECHE

O prefeito de
Cristinápolis, padre
Raimundo, entregou a nova
Creche Dra Zilda Arns
Neumann, localizada no
Bairro São Francisco, que
atenderá, inicialmente, cerca
de 150 crianças em idade de
creche e dos primeiros anos
da Educação Infantil. Padre
Raimundo falou da alegria de
entregar esta nova unidade,
conseguida e concluída com
um enorme esforço, com o
objetivo de cuidar das
crianças do Bairro São Fran-
cisco e dar a elas uma
melhoria na qualidade de
vida. As atividades da nova
Creche iniciarão a partir das
07:30h com a recepção aos
profissionais, crianças e
familiares.

NO PÉ

Se você quiser dar
alguma notícia de um
município qualquer, não se
acanhe, me liga para 8818-
01-10, 9916-45-35 e 8113-
03-04 e serei todo ouvido.
Você me encontra também
no gazetahoje.com,
f a c e b o o k . c o m /
jornalistaclaudiobotafogomessias
e por ai vai. Ouço, sobretudo,
os não felizes, ou seja,
aqueles que não têm o
coração botafoguense. Liga
para Cláudio “Botafogo”
Messias. Te aguardo, no pé
da cerca, sem pular, porque
o arame farpado pode lhe
deixar lapas nas costas e te
rasgar.

CONTRATANDO

O município de Areia
Branca, no agreste do
estado, vai contratar, por
meio de Processo Seletivo

Simplificado 115 profissionais
em diversas áreas. Os salários
variam de R$ 788,00 à
R$1,197,78. São oferecidas
vagas para os cargos de
serviços gerais, motorista, pro-
fessor, vigilante, auxiliar
administrativo e auxiliar de
enfermagem. O contrato é por
um período de 12 meses,
podendo ser prorrogado por
mais 12 meses, conforme
especificações dos Editais
001-002-003/2015.

VAI LÁ

Se você quiser notícias
sobre Pedra Mole não perca
tempo na internet. Vá lá,
porque o portal da Prefeitura
serve apenas para o prefeito
João José de Carvalho Neto
pagar com o dinheiro do povo
não informar coisa alguma.
Assim, anda o Brasil.

TRIBUNAIS

Neópolis sediou o I
Seminário Interestadual dos
Tribunais de Alagoas e
Sergipe, evento que visa
aprimorar os conhecimentos
sobre a administração pública,
através de palestras
ministradas por especialistas.
O evento ocorreu no Colégio
Agnalto Pacheco e teve a
presença de conselheiros,
gestores municipais,
servidores dos tribunais e
municipais, além da população
em geral. O prefeito de
Neópolis, Amintas Diniz,
comentou a importância em
fazer parte da concretização
desse projeto. “É um orgulho.
Agradeço aos conselhos por
escolherem Neópolis para
esse primeiro encontro,
principalmente por trazer
capacitação à região do Baixo
São Francisco”, disse o
prefeito. Além de Neópolis,
mais 24 representantes

municipais participaram do
Seminário: Pacatuba; Amparo
do São Francisco; Ilha das
Flores; Santana do São Fran-
cisco; Brejo Grande; São
Francisco; Malhada dos Bois;
Aquidabã; Graccho Cardoso;
Nossa Senhora de Lourdes;
Canhoba; Capela; Cumbe;
Feira Nova; Nossa Senhora
das Dores; Japaratuba;
Gararu; Pirambu; Japoatã;
Própria; Telha; Muribeca;
Itabi; Cedro de São João.

ESPECIAIS

Todo portador de
necessidades especiais
precisa de um ambiente
acessível para viver. E isso
inclui não só espaços amplos,
sem obstáculos, que permita
ao morador se locomover e
praticar atividades diárias com
independência, e
principalmente segurança. É
necessário que os cômodos
possuam também móveis
adaptados de acordo com as
necessidades, possibilitando
mais qualidade de vida à
pessoa com deficiência. Foi
pensando nessa importância
que a Prefeitura de Pacatuba,
distante 116 km de Aracaju,
entregou para uma família com
três portadores de
necessidades especiais duas
cadeiras de rodas e três ca-
mas hospitalares. A entrega
aconteceu na própria
residência dos beneficiados e
foi realizada pelo prefeito,
Alexandre Martins.

Amintas Diniz, Prefeito de Neópolis

FEIRA

A Prefeitura de
Estância, por meio da
Secretaria de Obras,
Transporte e Habitação
iniciou a obra da 1ª etapa do
calçadão da feira livre do
município. Os trabalhos
contam com o apoio da
Secretaria de Urbanismo e o
Serviço Autônomo de Água e
Esgoto (SAAE). Para o
prefeito Carlos Magno, esta
empreitada é importante,
posto que a feira é um local

Carlos Magno, Prefeito de Estância

onde são comercializados os
mais diversos tipos de
produtos, esta apresenta uma
rica fonte de informações,
especialmente, sobre o
comportamento dos feirantes
e das pessoas que a
frequentam, formando um
instrumento de inclusão social.

PREGUIÇOSOS

Se as coisas em Japoatã
andarem como as notícias no
portal oficial, o povo bom de
lá está lascado. A última
notícia de alguma coisa feita
no município é de agosto de
2014. E aí perguntamos: será
que a turma responsável pela
comunicação do município
está há tanto tempo sem botar
a bufunfa no bolso? Claro que
não. O prefeito, que ninguém
sabe quem é, deve botar os
preguiçosos para trabalhares.
A não ser que ele também
tenha preguiça para fazer
alguma coisa pela cidade.
Estamos esperando.

TURISTA

O prefeito Fábio
Henrique foi à cidade de
Curitiba, no Paraná, para
conhecer a execução do novo
sistema viário Bus Rapíd Tran-
sit (BRT), que será implantado
em quatro municípios da
região da Grande Aracaju
(Nossa Senhora do Socorro,
Barra dos Coqueiros, São
Cristóvão e Aracaju). Claro
que esta turma adora torrar o
dinheiro do povo, fazendo
turismo e por isso o prefeito
levou à primeira-dama à
tiracolo, sob o disfarce de
representar a Assembleia
Legislativa. O povo passando
fome esta turma gastando
nossa grana. Sabe o que é
isso? É o troco das eleições.
Eles dão, mas tiram tudo de
volta. Coisas do Brasil.  Mas
para que a gente não fique
triste, o macho véio manda
esta mensagem lá das terras
do Paraná: “Estamos na
cidade de Curitiba com os
colegas prefeitos das cidades
da região metropolitana
acompanhando in loco como
funciona o sistema de
transporte coletivo de Curitiba,
que é a referência nacional no
setor. Nos acompanha na
comitiva o Superintendente da
SMTT de Socorro Tenente
José Toledo e a deputada
estadual Sílvia Fontes
representando a Assembleia
Legislativa de Sergipe.
Poderia resumir dizendo que
aqui o transporte coletivo foi

Fábio Henrique, Prefeito de Socorro e
a deputada estadual, Silvia Fontes

concebido para prestigiar o
povo”, declarou o prefeito de
Nossa Senhora do Socorro,
Fábio Henrique. E cá
perguntamos: você autorizou
a deputada a ir passear em
Curitiba em seu nome que,
muitas das vezes, não tem os
R$ 2,70, para se deslocar de
sua casa?

FORAM ALI

Os prefeitos de
Carmopolis, Esmeralda Cruz;
de Cumbe, Marcelo Moraes;
e de Porto da Folha, dr. Albino,
foram ali, em Brasília, passar
o chapéu, na tentativa de
trazer uns trocados para
alguns projetos. Lá
aproveitaram para uma
conversa com o deputado fed-
eral Fábio Mitidieri, PSD.
Esmeralda também passou a
sacolinha no Ministério das
Cidades, mas não se sabe se
o ministro Gilberto Kassab vai
liberar um qualquer para
Carmópolis e os outros
municípios.

Esmeralda Cruz, Prefeito de Carmópolis

TRABALHOU

O dr. Sílvio, prefeito de
Divina Pastora, tem
trabalhado muito e a última vez
que a sua administração fez
alguma coisa foi em fevereiro,
quando a Secretaria de
Assistência Social ajudou
algumas mulheres, com a
entrega dos kits gestantes. A
participação de Drª Selma e
Drª Júlia, especialistas em
saúde da criança e gestantes,
proporcionará conhecimentos
sobre os primeiros cuidados, é
também a oportunidade de
esclarecer as dúvidas
peculiares desse estado divino
da mulher. Contamos com a
presença dos Agentes de
Saúde, seres essenciais nas
ações de Saúde e Social,
acompanhando as nossas
mamães.

VIROSE

Parece que o vírus da
preguiça pegou em cheio a
maioria dos prefeitos
sergipanos. Ainda bem que
alguns são ativos e nada de
preguiça e uma prova disso
são as viagens com o dinheiro
do povo, com a desculpa de
que estão em busca de
recursos ou visitando projetos,
para implantar coisa igual na
sua cidade. É uma prova da
falta de criatividade e o
negócio é copiar. Mas
voltando aos preguiçosos, veja
o que o prefeito Valdir Bispo
dos Santos fez em fevereiro.

Ele promoveu o II Encontro
Cultural e Festa de Santo Reis.
O negócio foi tão proveitoso e
trabalhoso, que só deu para a
assessoria escrever estas tão
trabalhosas linhas: “Entre os
dias 30 de janeiro e 01 de
fevereiro de 2015 a Prefeitura
de Santa Rosa de Lima
realizou o II Encontro Cultural
e Festa de Santo Reis”. Já
pensou se lá trabalhasse.

CARNAVAL

Alguma coisa só
aconteceu em Rosário do
Catete em fevereiro, quando
do carnaval. O prefeito
Laércio Passos precisa
trabalhar ou será que está
ocupado com outra coisa e o
povo não sabe? A turma da
comunicação é que gosta da
preguiça do macho véio,
porque o último trabalho foi em
fevereiro. Quem sabe no
próximo carnaval, ele não faz
alguma coisa, para a moçada
justificar o salário e batalhar,
nem que seja por alguns
minutos. Vale a pena esperar.
Enquanto isso, vamos rezando
o terço, com o rosário na mão,
para ver se Deus bota sua mão
na cabeça do sujeito e ele ex-
ecuta alguma coisa pelos
rosarenses.

SÃO DOMINGOS

Saber como estão às
coisas em São Domingos,
através do site oficial é difícil.
É mais fácil não ter
roubalheira na Petrobras, com
a turma do Lula e do Sarney e
outros que lá enfiaram seus
apadrinhados do que tomar
conhecimento do que o
prefeito Pedro da Silva faz.
Também o homem é do PT e
esta turma não gosta de
trabalhar e alguns quando
resolvem arregaçar as
mangas, para alguma coisa
fazer, dá no que deu e ainda
estão dando na Petrobras.
Mas o povo merece e não é à
toa que a Bolsa Esmola fez
miséria e vai deixar muitos
brasileiros de tanga e sem ter
nem uma chapéu para pedir
um qualquer pelas ruas. Eu
não sei para que existem
tantos municípios, se os caras
só sabem receber o salário e
nem dão conhecimento das
ações. Mas, bem pensando,
que ações, se a singularidade
é justamente não se mexer.
São os imexíveis daquele
ministro que criou este
“neologismo”. Como era
mesmo o nome dele. Parece
que era Rogério Magri. Afinal,
por anda o sujeito. Aposentado
ou trabalhando?

Laercio Passos, Prefeito de Rosário
do Catete
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Morre prefeito do Cedro de São João
Claudionor Vieira Melo sofreu três paradas cardiacas

Na  manhã de
t e rça - f e i r a
(10/03) o

mundo político e moradores
da Cidade de Cedro de São
João distante 94 km de
Aracaju sofre um impacto
com a subida morte do
prefeito Claudionor Viera
Melo (DEM).

 O “Nô” como era
conhecido sofreu três
paradas cardíacas, chegou a
ser levado para o Hospital
Regional de Propriá, recebeu
os primeiros atendimentos,
eu seguida foi levado para
Aracaju, não resistiu e veio a
falecer.

Segundo o médico que
acompanha a família do
prefeito há bastante tempo,
Claudionor sentiu uma forte
dor no peito por volta das
7h30 da manhã, hospital foi
diagnosticado infarto do
miocárdio, os médico ainda
tentaram reanima-lo, mas não
foi possível Dr. Nixon disse
que a família tem histórico
dessa doença infarto do
miocárdio. Claudionor morre
e deixa viúva e três filhas.

Sepultamento
O corpo de Claudionor

Vieira de Melo foi velado na
Câmara dos Vereadores e
sepultado na manha de quarta
(11/03) no cemitério São
João Batista.

Houve muito comoção
no sepultamento de “nô”
carinhosamente chamado
pela população, familiares,
amigos e políticos foram
prestar suas últimas
homenagens ao prefeito, o
município de Cedro de São
João passa agora a ser
administrado pelo vice-
prefeito Neudo Alves.

Trajetória

Em 2011, o então
prefeito da cidade de Cedro
de São João Jailton Rocha
Santos conhecido como
“morte” é afastado do cargo
devido acusação de crime de
peculato.

 Na época a informação
que tinha era que o presidente
da Câmara de vereadores da
cidade, Jailton Rocha usou de
suas atribuições para
apropriar-se e desviar, em
favor dos vereadores
pagamento e de vencimento
acima do teto estipulado e
previsto por ordem jurídica.

Com essa determinação
da justiça de afastamento do
então prefeito Jailton Rocha
“o morte” das suas atividades,
Claudionor assume  a
prefeitura já que ele era o vice
na ocasião.

Já em 2012 Claudionor
Vieira sai candidato a prefeito
pelo DEM na coligação “O
novo em força do povo”
tendo como vice Neudo
Alves, já o adversário de
“Nô” foi o Dr. Marcos
candidato pelo PMDB na
coligação” A vontade do
povo”.

Claudionor foi eleito
com 2.083 de votos
(51,07%) assumiu a prefeitura
e fez um bom governo,
segundo moradores da
região, desde a época em que
substituiu o cassado Jailton
Rocha “o morte” que também
fez um bom governo ele deu
sequencia ao trabalho, o
povo de Cedro de São João
espera que Neudo Alves
sequencie o que agora
saudoso Claudionor Vieira de
Melo fez por todos da cidade,
que Deus o tenha em um bom
lugar, pois ele merece, finaliza
um morador da cidade.

Velório do prefeito Claudionor Vieira Melo (Detalhe)

Familiares, amigos, políticos e populares compareceram ao cemitério no último adeus de Claudionor (“O Nô)

Sérgio e Fábio Reis visitam ministro Eliseu Padilha
Na pauta, os aeroportos de Aracaju, Lagarto e Canindé do São Francisco

O deputado federal
Fábio Reis (PMDB) e o
presidente da Codise, o ex-
deputado Sérgio Reis,
estiveram no gabinete do
ministro da Aviação Civil,
Eliseu Padilha, na tarde de
terça-feira 10. A pauta da
reunião foi a construção e o
andamento das obras dos
aeroportos de Aracaju,
Lagarto e Canindé do São
Francisco.

Lagarto não poderia ter
um aeroporto, já que não
atende ao critério de estar a
mais de 100 quilômetros de
outro aeroporto. Dessa
forma, o ministro sugeriu que
o município disponibilize uma
área para a construção do
aeroporto e o deputado fed-
eral Fábio Reis apresente
uma emenda destinando
recursos para a obra. Assim,
o aeroporto passaria a fazer
parte do incentivo do
Governo Federal, que irá
subsidiar empresas que
fizerem o transporte regional.

O presidente da
Codise, Sérgio Reis, disse
que era uma preocupação
muito grande do governador

Jackson Barreto em
promover o desenvolvimento
econômico no Estado.
“Lagarto, Canindé e
Neópolis são cidades que
podem desempenhar o
fomento do desenvolvimento
econômico em áreas como
turismo, agronegócio e
indústria”, afirmou.

“A região Centro-Sul
deverá ganhar, em breve, um
distrito industrial. Tanto a
implantação de uma matriz,
quando o gasoduto, e, caso
se consolide a construção de
um aeroporto, novas
indústrias, novas empresas
ligadas ao turismo de negócio
e de lazer, farão com que a
economia se desenvolva,
gerando emprego e renda
para o povo sergipano. Este
é um compromisso do
governo de Sergipe”, frisou
Sérgio.

O deputado Fábio Reis
assegurou que entrará em
contato com o prefeito de
Lagarto, Lila Fraga, para
analisarem a possibilidade de
o município fazer a doação de
uma área para a construção
do aeroporto. Como

parlamentar, Fábio vai
destinar recursos por meio de
uma emenda orçamentária.
“Hoje nós temos um grande
empresário do grupo Maratá
que dispõe de duas
aeronaves, mas que, por falta
de aeroporto, precisa contar
com os que têm no estado de
Alagoas”, disse. O
parlamentar se comprometeu
a contribuir com o estado,
alocando recursos para o
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico de Sergipe.

O ministro também foi
cobrado por celeridade nas
obras do aeroporto de
Aracaju e sobre o
andamento das obras do
aeroporto de Canindé do
São Francisco. “É pertinente
a preocupação do presidente
da Codise. Estou empenhado
em licitar e dar a ordem de
serviço para a construção do
aeroporto de Canindé até o
final do ano”, garantiu Padilha.

A respeito das obras em
Aracaju, Eliseu disse que
estão em pleno
funcionamento e dentro do
cronograma pré-
estabelecido.

(Fonte :
Universopolitico.com.br)

Fábio Reis(D) (PMDB) e o presidente da Codise, o ex-deputado Sérgio Reis,(C)  no gabinete do
ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha(E)

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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BARRA DOS COQUEIROS

Em ação do MPF, Justiça Federal pede retirada
das ocupações às margens do Rio Mangaba

Após ação do
Min i s t é r io
Público Fed-

eral em Sergipe (MPF/SE),
a Justiça Federal condenou o
Município da Barra dos Co-
queiros, a Administração Es-
tadual do Meio Ambiente
(Adema), o Estado de Ser-
gipe e a União, devido às
ocupações irregulares nas
margens do Rio Mangaba.

Segundo investigações,
as ocupações, localizadas nas
imediações do Conjunto
Aloísio Melquiades dos An-
jos e do Residencial Villas da
Barra, estavam em área de
preservação permanente e
colocavam em risco o desen-
volvimento da biodiversidade
na região. Por isso, como
medida protetiva, a Justiça
Federal já havia concedido
liminar impedindo o municí-
pio de Barra dos Coqueiros
e a União de permitir a
construção de residências e
estabelecimentos na área.

No julgamento dos pe-
didos da ação, a juíza da 1ª
Vara Federal, Telma
Machado, considerou o risco

que implicava a demora em
deixar que essas ocupações
continuem existindo, julgando
procedente os pedidos do
MPF.

Condenações – A
União e o Município de Bar-
ra dos Coqueiros foram
obrigados a não conceder al-
varás de construção e   au-
torização de ocupações para
qualquer atividade ou
construção a ser desenvolvi-
da na área.

O município também foi
condenado a realizar o ca-
dastramento das famílias em
três listas distintas – uma para
as famílias em situação de
risco social, uma para as que
não se enquadram como
hipossuficientes e uma para
as residências desocupadas.
Para aquelas famílias que in-
formarem a disposição de
desocupar a área, até a efeti-
va destinação do beneficiário
à unidade residencial de pro-
grama habitacional, a
prefeitura deverá garantir o
auxílio-aluguel.

Já para as famílias in-
cluídas em programas

habitacionais, a prefeitura de-
verá realizar a transferência
dos moradores e de seus
bens, no prazo de um ano a
contar do trânsito em julga-
do ação.

Após a transferência
das famílias, é           respon-

sabilidade do Município de
Barra dos Coqueiros de
executar a demolição das ed-
ificações existentes nas áreas
indicadas, retirando todo o
lixo posterior da ação.

A União, o Estado de
Sergipe e o Município de

Barra dos Coqueiros também
ficam obrigados a incluir as
famílias identificadas em
situação de risco social em
programas habitacionais.
Além de, no prazo de 60 dias
após o cadastramento, a
Administração Estadual do

Meio Ambiente (Adema), a

União e o Município de Bar-

ra dos Coqueiros terem que

demolir os imóveis vazios ou

abandonados, retirando todo

o lixo resultante da ação.

O Município de Araca-

ju, a Empresa Municipal de

Obras e Urbanismo (Emurb)

ficam obrigados a promover,

após todos os procedimen-

tos de retiradas das famílias

e demolição das residências,

a recuperação da área

degradada e a formulação de

um projeto de recuperação a

ser encaminhado para a  Ade-

ma.

Todos ficam obrigados

a conservar e manter uma

vigilância constante da área.

Para um eventual des-

cumprimento de qualquer

uma dessas obrigações, fica

estabelecida multa diária de

10 mil reais. Os valores serão

revertidos para o Fundo de

Defesa de Direitos Difusos.

Conselhos Municipais Ambientais
comemoram o “Dia da Agua”

Em comemoração ao Dia
Mundial da Água, a Escola
Superior do Ministério Públi-
co de Sergipe (ESMP/SE)
em parceria com o Centro de
Apoio Operacional
(C.A.Op.) do Rio São Fran-
cisco e Nascentes,     pro-
moverão, no dia 20 de março,
das 07 às 15 h, o Evento
“Nascentes do São Francisco

- Capacitação dos   Con-
selhos Municipais Ambien-
tais”.

O evento, que será realiza-
do no edifício sede do Min-
istério Público (Centro Ad-
ministrativo, em Aracaju/SE),
terá sua primeira parte

destinada a todos os   in-
teressados, com palestras so-
bre o Projeto “Nascentes do
São Francisco” e sobre o
Programa Produtor de Água
da

ANA, a partir das 8h.
A segunda parte, a partir

das 9h, corresponde ao Cur-
so de Capacitação dos Con-
selhos Municipais Ambientais
do Interior do Estado, que
foram

implantados através do
Projeto, e terá como público
alvo específico:

- Membros dos CMMA;
- Prefeitos Municipais;
- Presidentes de Câmaras

de Vereadores;
- Secretários Municipais.
O Projeto MP Salvando

Rios -”Nascentes do São
Francisco” foi criado para
instituir nos Municípios de Es-
tado de Sergipe uma política
pública de longo prazo capaz
de reverter o quadro de
degradação ambiental nas
propriedades rurais, transfor-
mando o Município e os pro-
prietários rurais em produ-

tores de água e em agentes
ativos na restauração e na
conservação do solo das
áreas de preservação de per-
manente (APP’s) e das
reservas legais.

O objetivo do curso é pro-
mover as bases de    estru-
turação dos sistemas munici-
pais de gestão ambiental a
partir da capacitação de seus
integrantes para que possam
exercer com eficiência e au-
tonomia as suas funções e as
ações necessárias à execução
do Projeto no seu Município.

O cadastro e as inscrições
para o evento devem ser
feitos através do Sistema de
Gestão de Eventos (S.G.E.),
da ESMP/SE, no período de

04 de março até as 12 h do
dia 19 deste mês. Somente
farão jus ao certificado aque-
les que estiverem incluídos no
público-alvo específico, e
que tiverem feito sua inscrição
com a devida antecedência
para o evento, conforme pas-
sos a seguir definidos:

1º passo: Realize seu ca-
dastro através do Sistema de
Gestão - https://
sistemas.mp.se.gov.br/4.5/
EventosESMP/Login.aspx

2.º passo: Uma vez realiza-
do o cadastro, dentro da
própria página do sistema de
gestão, realize a sua inscrição
no evento -

h t t p s : / /
sistemas.mp.se.gov.br/4.5/

EventosESMP/Login.aspx
3º passo: No dia do even-

to, compareça a partir das 7h,
portando seu CPF, para re-
alizar o cadastro biométrico
e registrar sua presença.

Confira a programação do
evento - http://
sistemas.mp.se.gov.br/2.0/
gec/userfiles/file/Folder-
Nascentes.jpg

Atenciosamente,

Ler mais: http://
www.tribunadapraiaonline.com/
news/%22nascentes-do-
s%c3%a3o-f rancisco-
capacita%c3%a7%c3%a3o-
dos-conselhos-municipais-
ambientais%22-/

Padroeiro São José
homenageado pelos

católicos em Japaratuba

A comunidade católica do povoado São José,
localizado na cidade de Japaratuba, distante 54 km de
Aracaju, deu início na noite da última terça-feira (10), a
programação festiva em homenagem ao padroeiro da
localidade. Com o tema “São José: servo no silêncio e na
ação”, os moradores celebram até o dia 19 de março, com
fé e devoção, o festejo alusivo ao santo protetor.

A comemoração, que já faz parte do calendário oficial
de eventos do município, foi organizada pela comunidade
católica do povoado, a qual carrega o nome do santo, em
parceria com a Prefeitura e com o pároco, Manoel Luiz
Rodrigues de Souza. Para a abertura oficial foi organizada
uma missa, seguida da primeira novena, cujo subtema
norteador foi: “O desejo de liberdade está na humildade e no
perdão”.

No decorrer dos dias, a programação segue o mesmo
ritmo, com missas e novenas, conduzidas por párocos de
outros municípios, convidados a participar do festejo. Todas
as noites serão coordenadas por grupos religiosos e
moradores. Para cada dia, um subtema diferente foi
selecionado, com a finalidade de levar os fiéis a momentos
de reflexão.

No dia 19, quando é celebrado oficialmente o dia de
São José, pai adotivo de Jesus, a programação se inicia logo
cedo, às 5h, com Alvorada Festiva. Ainda pela manhã
ocorrem batizados e a 1ª Eucaristia. À tarde, a partir das
16h, fiéis se reúnem para acompanhar a imagem do santo, na
tradicional procissão, e ao final, o pároco Manoel Luiz
conduzirá a bênção do Santíssimo Sacramento.

Ocupações irregulares nas margens do Rio Mangaba leva ação na Justiça

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Margens do Rio São Francisco


