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André Moura anuncia a liberação de
R$ 63 milhões para a capital sergipana

Líder do Governo Temer no Congresso, Moura traz uma boa notícia para Aracaju

Deputado federal, André Moura, diz que a verba já está na Caixa Econômica

A liberação da verba pelo
ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, atendeu a
pedido de André Moura e
estará disponível para a
Prefeitura de Aracaju na
Caixa Econômica Federal já
nos próximos dias. Por meio
dela, serão atendidas comu-
nidades carentes desse tipo
de investimento, a exemplo

do Japãozinho, Ponta da Asa,
Moema Mayre, Jardim In-
dara, Tia Caçula, Jardim Ba-
hia, Santa Catarina, Guarujá,
Monte Belo, Porto do Grin-
go, Paraíso do Sul, Areia
Branca, Joel Nascimento,
Jardim dos Coqueiros, Estra-
da do Aloque, Mosqueiro e
São Carlos.

                       (Pagina 4)

Insegurança leva Banco do Brasil
a fechar agências em Sergipe

De acordo com Paulo Caffarelli, o fechamento de agências decorre principalmente da falta
de segurança. Os prefeitos de Salgado e Poço Verde – Duílio Siqueira (PSB) e Iggor Oliveira
(PSC) – apresentaram soluções para proteger o entorno das agências. Em Salgado, o proje-
to de instalação de câmeras de monitoramento está em fase de licitação. (Págian 3)

Algumas agências do BB são fechadas por não ter segurança

Crianças de São
Cristóvão são controladas

nutricionalmente
 Segundo a enfermeira e

coordenadora do Programa
Saúde na Escola, Duane
Marcelle Carvalho Pereira, a
ação faz parte do controle
nutricional das crianças, pe-
los próximos 60 dias. “Já es-
tamos fornecendo a suple-
mentação, com o aval dos
pais, dentro da alimentação
de nossas crianças. Assim,

estamos colocando o sachê
com vitaminas e sais minerais
na hora do almoço. O Nu-
triSUS é para crianças de até
quatro anos, e prevenirá con-
tra anemia e desnutrição. Esta
é a primeira vez que as cri-
anças de São Cristóvão con-
somem esse tipo de suple-
mentação”, informou.

                        (Página 3

 Ex-prefeito diz que Capela  teve dinheiro
para São Pedro e não tem para desfile

Para o ex-prefeito está fal-
tando planejamento à gestão
municipal em Capela. “A
Prefeitura teve dinheiro para
promover uma grande festa
de São Pedro, com atrações
nacionais e hoje não tem

condições de promover um
simples desfile cívico no po-
voado Pedras? Cada aluno
tem que vender cinco bilhetes
para comprar o material. Es-
tão rifando um bode! Isso é
uma vergonha para uma

gestão que adora fazer pub-
licidade do que não é real, do
que não existe! Já fizeram até
bingo para arrecadar dinheiro
para esse desfile”.

                       (Págian 3)
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Cláudio “Botafogo” Messias

ARAME FARPADO

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

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

Enquanto eles roubam, povo sofre e morre nos hospitais

Os bilhões torrados por bandidos políticos e
empresários ladrões, fazem falta na segurança,
educação, infraestrutura, saneamento básico e,
sobretudo, na área da saúde. É uma vergonha
o que sabemos sobre o atendimento médico,
principalmente no interior, onde os postos de
saúde não têm médicos, enfermeiros e outros
profissionais, em quantidade suficiente para
atender a demanda. Mas parte do povo merece,
porque se contenta com as migalhas da bolsa
esmola e nas eleições troca o precioso voto por
uma garrafa de cachaça, pagamento das contas
de energia e água e outras beirinhas.

O deputado estadual pastor Antônio dos
Santos, PSC, fazia um belo discurso sobre o
Hospital de Urgência de Sergipe, quando
afirmou que toda vez vai lá é recebido
maravilhosamente. Um gaiato não aguentou e
comentou: eu quero vê se o nobre deputado der
entrada no Huse como paciente, se ele terá a
mesma ideia. Ir como parlamentar, conversar
com funcionários é uma coisa, entrar como
paciente, é conhecer o inferno aqui em Sergipe,
é a outra face da moeda. Não por conta dos
servidores, mas por causa da superlotação e
falta de condições para um bom atendimento
da demanda, completou. E não é que ele tem
razão. No interior os prefeitos não investem em
saúde, porque não traz retorno, preferem festas,
onde, segundo dizem, sempre alguém leva uma
grana preta de propina na con tratação de
artistas famosos e o povo que se lasque futebol
clube, porque o negócio é festa, doença se trata
depois, mesmo sofrendo, no Huse.

Carlos Noronha, diretor clínico da
Maternidade São José, em Itabaiana, diz que
desde janeiro a Secretaria de Estado da Saúde
não repassa dinheiro para a unidade. O repasse
mensal é de R$ 100 mil e a instituição poderá
fechar as suas portas para os usuários do SUS.
Numa reunião com o secretário adjunto de
Estado da Saúde, Luís Eduardo Correia,
Noronha explicou a situação e que a
maternidade tem um déficit mensal de R$ 300
mil, portanto, precisa deste dinheiro do Estado,
para continuar prestando serviços. Houve
promessa do repasse, mas foi só mais um trote
do Estado no povo. Será que o problema é o
fato da maternidade ficar em Itabaiana?

É incrível como se brinca com a vida do ser
humano. Algumas autoridades, pela riqueza, não
vão para o SUS, por isso, que se danem os
pobres. O que estão fazendo com a São José é
um crime. Nunca tem dinheiro, quando é para
o povo, que é quem bota a grana no cofre, mas
a grana aparece nas campanhas políticas. Só
haverá jeito, quando os péssimos gestores
pagarem pelas mortes decorrentes de seus atos
imbecis e prejudiciais a população. Cadeia para
eles é pouco. Tem que obrigá-lo a passarem
pelos hospitais públicos, inclusive seus

familiares, quando acometidos de qualquer
doença.

Inacreditável, mais um médico prescreveu
vários exames para que um paciente internado
no Huse fizesse, fora da unidade de saúde. O
cidadão em estado grave teria que sair do
hospital, para recorrer aos exames em clínicas
particulares. Impossível, porque ele estava mal
no hospital e não tinha condições de se
locomover. Esta situação foi verificada em, pelo
menos dois pacientes, conforme denúncia feita
na tribuna da Assembleia Legislativa pelo
deputado estadual Antônio dos Santos.

No Brasil, os políticos e empresários
desonestos roubam bilhões do povo, que morre
de fome e doenças provocadas pela inanição,
falta de saneamento básico, infraestrutura,
violência e tantas outras coisas. Mas se
comemora com festa a chegada de um
tomógrafo no Hospital Regional de Itabaiana.
O que se rouba dá muito bem para que cada
hospital em Sergipe tenha este aparelho. Mas
o dinheiro é roubado e nunca devolvido. De vez
em quando, a Justiça faz uma gracinha e prende
um bandido, que logo fica em prisão domiciliar,
morando em mansão.

Cabe ao prefeito de Cumbe, Marcelo Moraes,
PSD, abrir um inquérito administrativo, para
apurar a denúncia do uso indevido da ambulância
do município, principalmente para fazer frete.
Se não tomar nenhuma iniciativa, está certa a
sua cumplicidade com mais esta sacanagem
com dinheiro do povo.

A interdição ética promovida pelo Coren na
Unidade de Saúde Fernando Franco, que não
tem o número suficiente de profissionais da
enfermagem, demonstra que a saúde não tem
prioridade neste país, isto porque as autoridades
não precisam recorrer ao serviço público, uma
vez que com a grana do povo podem se tratar
em hospitais de primeira linha, sobretudo, em
São Paulo. Está certa Maria Cláudia Tavares
de Matto, presidente do Coren, que teve a
coragem de atuar na defesa dos mais carente,
quando determina a interdição na Unidade de
Saúde Fernando Franco, no conjunto Augusto
Franco.

Unidade Básica de Saúde Dona Jovem,
localizado na Rua Altamira, bairro Industrial, em
Aracaju, não tem esparadrapo e gaze para fazer
curativo. Isto é o retrato de como anda a
administração pública no Brasil. Se tem dinheiro
para compra de material de consumo cirúrgico,
por que falta? Se o dinheiro some tem ladrão e
o remédio para eles é a cadeia com a devolução
do que roubam da população.

Mas podem continuar roubando, enquanto o
brasileiro não tiver vergonha na cara e continuar
votando por esmolas, os espertos continuarão
enchendo os cofres e o pobre os corredores de
hospitais e postos de saúde.

CALOTEIRO-
Prefeitos estão com ar de

doido, por conta do “calote” da
Secretaria de Estado da
Educação, que não está
repassando os recursos dos
convênios para transporte dos
estudantes dos povoados para
os colégios. Até agora, por
exemplo, o prefeito de
Itabaianinha, Danilo Alves
Carvalho (foto), só recebeu
uma parcela deste ano. Ele
não tem mais interesse em
manter o acordo. Isto quer
dizer que o Estado deixou de
repassar oito parcelas.

RIBEIRÓPOLIS
A situação do prefeito

Antônio Passos não é
diferente de Danilo Carvalho.
O Estado não repassou
nenhuma das 10 parcelas do
convênio para o transporte
escolar de Ribeirópolis, cada
uma no valor de R$ 37 mil.

POÇO VERDE
O prefeito Igor Oliveira não

quer fazer convênio com o
Governo do Estado para o
transporte escolar dos
estudantes de Poço Verde, que
estudam em colégios
estaduais. Teme assumir
compromisso com as
empresas e não ter como
honrá-lo, pela falta de
pagamento.

MÉDICOS
Em apenas quatro anos,

foram repassados à Opas
(Organização Panamericana
de Saúde), com destino final a
Cuba, mais de R$ 5,7 bilhões.
Desse total, R$ 4,3 bilhões
foram gastos com a chamada
“bolsa-formação”, o nome que
se dá ao “salário” dos médicos
cubanos. Como a ditadura dos
Castro embolsa 75% do valor
pago pelo governo brasileiro,
algo em torno de R$ 3,2 bilhões
foram desviados da finalidade
original do programa.

BNDES
A cifra é superior aos R$ 2,9

bilhões que o BNDES
emprestou para obras do Porto
de Mariel (R$ 2,4 bilhões),
aeroporto de Havana (R$ 525
milhões) e para construção de
fábricas locais (56 milhões).
Significa dizer que o Brasil
entregou ao governo cubano
dinheiro suficiente para
construir outro porto, outro
aeroporto e mais fábricas.
Dinheiro que não será
devolvido.

PASSAGENS
Para quem tem curiosidade,

a diferença entre o total de R$
5,7 bilhões e os R$ 4,36 bilhões
das “bolsas” – cerca de R$ 1,3
bilhão – foi usada para
pagamento de passagens
aéreas, consultorias, auxílios
diversos e com a taxa de
administração da OPAS.

ESTÂNCIA
Com emendas conseguidas

pelo deputado federal Laércio
Oliveira, foram reformados
em Estância os centros de
referência ministra Leonor
Franco, o Clóvis Franco e a
Unidade de Atenção Básica
Irmã Madalena. Além disso,
esses centros de saúde
receberam equipamentos para
melhor atender população do
município e região.

CALOTE NO DRAGÃO
Será que agora com a

manutenção na Série C do
Campeonato Brasileiro, o
prefeito Edvaldo Nogueira,
PCdoB, vai honrar o
compromisso com o dragão do
bairro Industrial e mandar
pagar os R$ 180 mil que a
PMA deve ao time? Seria uma
jogada de mestre. Se mantiver
o calote, cartão vermelho para
o comunista. Aliás, não haverá
grande impacto, porque o
vermelho lhe é muito familiar.

DOIS PREFEITO

Capela é mesmo sui
generis. É o único município
que tem dois prefeitos. A
eleita Silvany Yanina
Mamlak Sukita (Silvany
Sukita), PTN, e seu marido
ex-prefeito Manoel Messias
dos Santos Sukita, PTN. Na
verdade, dizem por lá que
quem manda mesmo é o
Sukita, macho, mesmo que
em casa, mande a Sukita
(prefeita eleita) e aí como é
que o povo fica?

ESBANJADORES
Humberto Costa (PT-PE)

é um senador atuante, mas
é aquele que custou mais
caro ao contribuinte, este
ano: R$ 675,4 mil apenas
entre janeiro e agosto. Em
segundo lugar nos gastos
está Randolfe Rodrigues
(Rede-AP), com R$ 652,7
mil auferidos entre salários,
cota parlamentar e a rubrica
“outros gastos”. Os dois são
seguidos de perto por outro
senador petista, José
Pimentel (CE), que levou R$
627,4 mil. A informação é do
colunista Cláudio Humberto,
do Diário do Poder.

DIREITOS
Cada senador tem direito

a várias regalias como a
“cota parlamentar” de até
R$ 45 mil por mês, para
ressarcimento de qualquer
despesa. O presidente do
Senado, Eunício Oliveira, e
Antonio Reguffe (DF) são
os únicos que não utilizaram
um só centavo da cota
parlamentar. Humberto
Costa recebeu oito salários
e metade do 13º (R$ 287 mil),
além de R$ 269,7 mil do
cotão e R$ 118,7 mil de
“outros gastos”. Randolfe
radicalizou no uso da cota
parlamentar de R$ 342,8 mil
, incluindo quase 50 viagens
ao Rio, São Paulo e Minas
Gerais.

BOA SORTE
Por intermédio de projeto

de Lei Ordinária de autoria
do deputado estadual
Antônio dos Santos é
reconhecida de utilidade
pública estadual a
Associação de
D e s e n v o l v i m e n t o
Sustentável dos Produtores
Rurais da Boa Sorte, no
povoado do mesmo nome,
localizado no município de
Carira.

AREIA BRANCA
O advogado e prefeito de

Areia Branca, Alan
Andrelino Nunes Santos
(Alan de Agripino), PSC, já
disse que não assinará
convênio com o Estado,
para o transporte de alunos
da rede estadual de ensino.
Teme levar calote e passar
vergonha, além da ira dos
pais e responsáveis pelos
estudantes e os próprios.

ITABAIANA
O prefeito de Itabaiana,

Valmir dos Santos Costa
(Valmir de Francisquinho), já
não sabe mais o que fazer,
para que o Estado pague
regularmente o convênio do
transporte escolar.
Recentemente, a dívida do
Estado era em torno de R$
600 mil. O transporte teve
que ser interrompido pela
falta de pagamento.

EMPRÉSTIMOS
Algumas empresas que

fazem o transporte escolar
nos municípios têm recorrido
a empréstimos bancários,
pagando juros altíssimos,
para manutenção do serviço
e não recebem pelos
mesmos, porque o Estado
não repassa para as
prefeituras o dinheiro dos
convênio assinados.

CALOTE
Uma indústria de laticínio,

estabelecida no interior

sergipano, conseguiu a proeza
de reduzir o pagamento de
impostos de R$ 8 milhões para
R$ 2 milhões. Na avaliação de
um político contestador, esta
empresa tem que pagar o que
deve, porque o Estado
“quebrou”. O nome da indústria
não é revelado e nem do seu
sócio majoritário, porque não
tenho autorização para tal.

POÇO VERDE
Preocupado com a

possibilidade de acidentes,
inclusive com vítimas fatais, o
deputado estadual Luciano
Pimentel, PSB, apresentou
Indicação na Assembleia
Legislativa, solicitando do
Governo de Sergipe
recuperação da pavimentação
asfáltica e sinalização da
Rodovia SE-361, no trecho que
liga os municípios de Simão Dias
e Poço Verde. As péssimas
condições prejudicam também
os produtores rurais, porque por
conta dos buracos o preços dos
fretes aumentam, diminuindo a
lucratividade dos agricultores.

SAPÉ

A Rodovia SE-265, no trecho
que liga os povoados Sapé
(Itaporanga D’Ajuda) e  Brasília
(Lagarto), está praticamente
intransitável, oferecendo riscos
de acidentes e por isso os
moradores pedem ao Governo
do Estado que execute obras de
recuperação da pavimentação
asfáltica e sinalização.

TOBIAS BARRETO

A comunidade do povoado
Agrovila no município de Tobias
Barreto não entende a razão da
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e de
Desenvolvimento Urbano ter
paralisado o serviço de
calçamento, causando prejuízos
para a comunidade e indignação
de todos.

BURACARIA
É comum você chegar numa

cidade e logo identificar uma
borracharia, o que ajuda numa
necessidade. Quem for a Tobias
Barreto deve logo saber onde
existe uma, porque de certo vai
precisar, em virtude da
buraqueira em que estão as ruas
da cidade. Como sabe que não
há grana nos cofres públicos
municipais para executar a obra,
os moradores pedem que a
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e de
Desenvolvimento Urbano
(Seinfra) execute a obra. Tem
que ter paciência. Quem sabe
um dia o povo não anda sem o
risco de cair nas crateras.

ÁGUA RUIM
Se você for a Tobias Barreto

cuidado com a água que beber,
principalmente se for na casa de
um amigo. É de péssima
qualidade. A solução, segundo
os moradores, é para que a
Companhia de Saneamento de
Sergipe (Deso) retome o
abastecimento de água pelo
povoado Capoeira, onde dizem
que a água é de ótima qualidade.

LARANJEIRAS
Se você for transitar pela

Rodovia SE-432, que liga a
cidade de Nossa Senhora do
Socorro ao município de
Laranjeiras, tome cuidado,
porque a buraqueira pode causar
acidentes. As comunidades
pedem ao secretário de Estado
da Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano,
Valmir Barbosa Bezerra, que
tome as devidas providências,
mandando recuperar a via, antes
que graves acidentes ocorram,
inclusive com vítimas.

JAPOATÃ
A Rodovia Comendador

Manoel Gonçalves (SE-335)
que liga Japoatã a diversas
cidades, importante para o
escoamento da produção
agrícola e turismo do Baixo São
Francisco, está em péssimo

estado de conservação e
diante do caos, a população
pede ao Governo que execute
obras de recuperação da
pavimentação asfáltica, o que
contribuirá com o incremento
socioeconômico da região.

PACATUBA

O deputado Luciano Bispo,
PMDB, apresentou Indicação
a ser encaminhada ao
Governo de Sergipe,
solicitando providência na
recuperação da Rodovia João
Batista de Melo, que liga os
municípios de Pacatuba e
Brejo Grande. Argumenta que
a via é essencial para o
escoamento da produção
agrícola e desenvolvimento
turístico da região. A rodovia
é importante para o tráfego de
caminhões pesados, veículos
de passeio, ônibus de turismo
e feirantes.

MALHADA
A falta de saneamento

básico no povoado Malhada
do Pau Ferro em Feira Nova
é o combustível para o
desenvolvimento de várias
doenças, atingindo
principalmente crianças e
idosos. Uma forma de
amenizar o problema é a
pavimentação da rua principal
daquele núcleo residencial,
além do saneamento básico.
Pedir não custa muito. O
danado é esperar pela boa
vontade das autoridades. A
obra foi reivindicada junto a
Secretaria de Estado da
Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano.

RIACHUELO
Moradores do povoado

Pedra Branca que necessitam
utilizar a Rodovia SE-245, que
liga aquele núcleo de
Laranjeiras ao município de
Riachuelo sofrem com a
precariedade das pistas. Os
buracos colocam em risco
motoristas e motociclistas.
Além, a possibilidade de
acidentes e danificação de
veículos encarecem os preços
dos fretes. Providências são
reivindicadas junto ao Governo
do Estado, para que faça a
recuperação asfáltica e
sinalização da via.

FEIRA NOVA

A educação de boa
qualidade é a base de qualquer
sociedade desenvolvida, mas
é preciso que as escolas
estejam bem equipadas e em
perfeitas condições de uso.
Professores, alunos e pais
pedem ao Governo que
recupere o Colégio Estadual
Maria Montessori, localizada
no município de Feira Nova.
As lamentações da
comunidade chegaram ao
engenheiro civil e deputado
estadual Garibalde Mendonça,
PMDB, que solicitou ao
Governo do Estado que
determine obras essenciais
para que a escola funcione em
boas condições.

SÃO MATHEUS
 Importante via para o

escoamento de produtos e
transporte de pessoas a
estrada que liga o município de
Feira Nova a Porto da Folha,
passando pelo povoado São
Matheus e o município de
Gararu, ainda está em estado
“bruto”, ou seja, sem asfalto.
Diante da importância daquela
via para vários municípios, o
deputado Garibalde
Mendonça, PMDB, solicitou
do Governo que execute a
obra de pavimentação
asfáltica.

ITABAIANINHA
Preocupado com o estado de

petição de miséria da Rodovia
SE-290, que liga os municípios
de Itabaianinha e Tobias
Barreto, o deputado estadual
Luciano Bispo, PMDB, pede
ao secretário de Estado de
Infraestrutura e de
Desenvolvimento Urbano

(Seinfra), Valmor Bezerra,
que providencie a
pavimentação asfáltica, a fim
de evitar acidentes e prejuízos
para as famílias que teriam
que ser beneficiadas pela via.

UMBAÚBA
A Rodovia SE-290, que liga

os municípios de Itabaianinha
a Umbaúba precisa com
urgência de pavimentação
asfáltica e outras melhorias, a
fim de que possam ser
evitados acidentes fatais e
prejuízos materiais, para quem
se arrisca a por lá transitar.

ARAUÁ
Quem for doido de querer

correr na Rodovia SE-160,
que liga os municípios de
Itabaianinha a Arauá  pode ser
levado para um hospital ou
IML, porque o risco de
acidente é total. Portanto, é
bom alvitre que o Governo de
Sergipe mande consertar
aquela importante via para
escoamento da produção
agrícola e transporte de
pessoas.

JAPARATUBA
Essencial para transporte de

mercadorias e pessoas, a
Rodovia SE 440, entre
Pirambu e Japaratuba, precisa
de obras urgentes,
principalmente para acabar
com a buraqueira.

MOITA BONITA
A Rodovia SE 170, que liga

Moita Bonita a Itabaiana é o
“retrato” do descaso com as
estradas sergipanas, causando
apreensão de quem é obrigado
a andar por lá. É preciso fazer
alguma coisa.
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Temos
açaí
e cupuaçu

Fechamento de
agências do Banco do

Brasil em Sergipe
preocupa prefeitos

Divulgação

E
m reunião esta sem
ana com o presi
dente do Banco do

Brasil, Paulo Roberto Caf-
farelli, o líder no Congresso
Nacional André Moura
(PSC-SE) apresentou pleitos
de prefeitos sergipanos de
não-fechamento das agências
nos municípios, e tratou da
renegociação da dívida dos
agricultores.

De acordo com Paulo Caf-
farelli, o fechamento de agên-
cias decorre principalmente
da falta de segurança. Os
prefeitos de Salgado e Poço
Verde – Duílio Siqueira

(PSB) e Iggor Oliveira (PSC)
– apresentaram soluções para
proteger o entorno das agên-
cias. Em Salgado, o projeto
de instalação de câmeras de
monitoramento está em fase
de licitação. Em Poço Verde,
algo similar tem sido desen-
volvido pela prefeitura em
parceria com a Secretária de
Segurança Pública de Ser-
gipe (SSP/SE), a agência lo-
cal e a Câmara de Dirigentes
Lojistas (CDL) do município.

A pedido do líder André,
serão feitos os ajustes técni-
cos a fim de evitar o fecha-
mento das agências nos dois

municípios. “Em até 30 dias,
entraremos em contato com
o deputado para informar se
falta algum item a impedir a
operação plena das agências.
Entendemos a importância da
instituição bancária nessas ci-
dades, porém, a segurança
deve ser prioridade”, Co-
mentou o presidente do BB.

Dívidas dos produtores ru-
rais – O líder aproveitou o
encontro com o presidente do
Banco do Brasil e, ao lado do
deputado federal Jony Mar-
cos (PRB/SE), solicitou a efe-
tivação da Resolução 4591/
2017, do Conselho

Monetário Nacional (CMN),
com as normas para renego-
ciação das dívidas dos
produtores rurais contraídas
entre os anos de 2012 e 2016
– no momento, o BB segue
sendo a única instituição a
não seguir a regra. A alegação
do banco para não ter aten-
dido à resolução: ela estaria
na rigidez do texto da norma;

ou seja, caso os produtores
aceitem o acordo, seriam
obrigados ao cumprimento
de carência até 2023 para
contratar novos créditos, não
sendo esta uma solução  in-
teressante para ambas as
partes, banco e agricultor.

A fim de solucionar o im-
passe, o líder propôs uma
reunião da equipe técnica do

Banco do Brasil com repre-
sentantes da Confederação
da Agricultura e Pecuária do
Brasil (CNA) e a bancada
ruralista no Congresso Na-
cional para discutir a elabo-
ração de um novo texto à
norma. O encontro deve ser
marcado para as próximas
semanas, conforme ficou
acertado.

Falta de segurança obriga fechamento de agências do BB

Crianças são
avaliadas para

controle nutricional
Esta semana, foi de pesa-

gem e medição das crianças
hospedadas na Creche Maria
de Lurdes Gomes, no Rosa
Maria, Grande Rosa Elze, em
São Cristóvão. A Secretaria
Municipal de Saúde, em
parceria com a Secretaria
Municipal de Educação, reali-
zou uma ação de monitora-
mento do NutriSUS – mecan-
ismo de suplementação envi-
ado pelo Ministério da Saúde,
e que vem sendo empregado
dentro das refeições servidas
nas creches sancristovenses.

 Segundo a enfermeira e
coordenadora do Programa
Saúde na Escola, Duane Mar-
celle Carvalho Pereira, a ação
faz parte do controle nutricio-
nal das crianças, pelos próxi-
mos 60 dias. “Já estamos
fornecendo a suplementação,
com o aval dos pais, dentro da
alimentação de nossas cri-
anças. Assim, estamos colo-
cando o sachê com vitaminas
e sais minerais na hora do al-
moço. O NutriSUS é para cri-
anças de até quatro anos, e
prevenirá contra anemia e des-
nutrição. Esta é a primeira vez
que as crianças de São Cris-
tóvão consomem esse tipo de
suplementação”, informou.

 De acordo com a professo-
ra responsável pela creche,
Maria Cristina Aragão, o

cardápio das crianças vem
sendo incrementado para que
os consumos de todas a  vi-
taminas, proteínas e sais min-
erais sejam garantidos. “A
questão da alimentação é
sagrada para todos nós. Aqui,
pensamos um cardápio para
que as crianças cresçam fortes
e consumindo o máximo pos-
sível de nutrientes em suas
alimentações. Estamos con-
versando, sempre que   pos-
sível, com os pais, com o in-
tuito de despertar neles o ol-
har para o bem-estar nutricio-
nal de seus filhos”, pontuou.

 Duane frisou ainda que para
o NutriSUS, efetivamente,
funcionar os pais não devem
deixar as crianças faltarem às
creches pelos próximos  dias.
“Tivemos antes da implan-
tação do NutriSUS, a partici-
pação de um pediatra con-
sultando todas as crianças,
verificando a saúde das mes-
mas, pedindo exames, para
garantirmos a eficácia do pro-
grama, que é pensado para
dois meses, com uma pausa
para avaliarmos o efeito do
mesmo no crescimento das
crianças. Por este motivo é
preciso que os pais não
deixem de levar os filhos nos
próximos dias, só assim tere-
mos um resultado eficaz”, en-
fatizou.

Divulgação

Eduardo vota pela
valorização dos agentes
de saúde e de endemias

O senador Eduardo
Amorim (PSDB-SE) votou
pela aprovação do PLC 56/
17, que reformula atribuições
de agentes comunitários de
saúde e de combate a en-
demias. A proposta foi apro-
vada pelo Senado e volta
para revisão da Câmara dos
Deputados. O projeto vai in-
cluir entre as atividades visi-
tas a domicílios para acom-
panhar grávidas, crianças e
idosos.

Segundo o senador, as
profissões de agentes comu-
nitários de saúde, e de agentes
de combate às endemias são
daquelas que constituem ver-
dadeiro patrimônio famílias
das comunidades mais
carentes. “Estes agentes
cuidam, muitas vezes preven-
tivamente, da saúde de mil-
hões de brasileiros. Vão às
suas casas, adentram aos
seus quintais, e nem sempre
contam com as melhores
condições de exercício de
sua profissão. Agem por vo-
cação, por missão”, explicou
Eduardo Amorim.

O projeto de lei disciplina
as atividades dos agentes,
como a promoção, proteção
e recuperação da saúde; re-
alização de visitas domiciliar-
es para acompanhamento de
gestantes, lactantes, crianças,
adolescentes, idosos, enfim,
todas as faixas etárias. Tam-
bém são objetos de sua atu-
ação a identificação de gru-
pos de riscos com maior vul-
nerabilidade social, através
de ações de promoção da
saúde, prevenção de doenças
e educação em saúde.

“Como sabemos, em um
país tão desigual como o Bra-
sil, com frequência estes
profissionais precisam fazer
frente a despesas como loco-
moção para o exercício de
suas atividades, e eles agora
terão indenização de trans-
portes nestas situações”,
disse Eduardo ao completar
“como médico de carreira,
como ex-secretário de
Saúde, quero apresentar min-
has homenagens a todos
agentes de saúde espalhados
por todo o país”.

Senador Eduardo Amorim

“Capela teve dinheiro para São
Pedro e não tem para desfile?”,

questiona ex-prefeito
O ex-prefeito de Capela,

Ezequiel Leite (PR), acom-
panha com preocupação os
desdobramentos dos suces-
sivos erros administrativos
cometidos pela atual prefeita
Silvany Sukita (PODEM-
OS). Procurado por um gru-
po de estudantes do povoa-
do Pedras, o ex-gestor ficou
surpreso quando tomou con-
hecimento das pressões a que
os alunos daquela localidade
estão sendo submetidos para
conseguirem realizar o tradi-
cional desfile cívico que mar-
ca a Independência do Bra-
sil.

Segundo o grupo de
estudantes há uma determi-
nação da direção da escola
do povoado para que cada
aluno consiga vender uma rifa
de um bode para levantar re-
cursos financeiros, caso con-
trário, o desfile cívico não
poderá ser realizado. “O fil-
ho de Capela passou quatro

anos sem sofrimento, sem
passar por pressões, sem ter
que se submeter a determi-
nadas situações. Hoje até
para fazer um desfile da Pá-
tria os alunos têm que vender
rifa? O aluno tem que ir para
a escola estudar, adquirir con-
hecimento. Isso não existe”.

Para o ex-prefeito está fal-
tando planejamento à gestão
municipal em Capela. “A
Prefeitura teve dinheiro para
promover uma grande festa
de São Pedro, com atrações
nacionais e hoje não tem
condições de promover um
simples desfile cívico no po-
voado Pedras? Cada aluno
tem que vender cinco bilhetes
para comprar o material. Es-
tão rifando um bode! Isso é
uma vergonha para uma
gestão que adora fazer pub-
licidade do que não é real, do
que não existe! Já fizeram até
bingo para arrecadar dinheiro
para esse desfile”.

Este ano não tem desfile civico

Divulgação
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Deputado anuncia liberação de R$ 63 milhões para Aracaju
“

Uma bomba do bem,
capaz de mudar para
melhor a vida de

muitos aracajuanos, sobretu-
do os menos afortunados,
além de gerar empregos e
melhorar a renda”. A frase foi
dita em tom de comemo-
ração pelo líder no Congres-
so Nacional André Moura
(PSC-SE) após informar, na
tarde última sexta-feira (08),
ao prefeito de Aracaju, Ed-
valdo Nogueira, a liberação
da emenda impositiva no
valor de R$ 63,1 milhões para
obras de pavimentação, es-
gotamento sanitário, drena-
gem e recapeamento asfálti-
co.

A liberação da verba pelo
ministro do Planejamento,
Dyogo Oliveira, atendeu a
pedido de André Moura e
estará disponível para a
Prefeitura de Aracaju na
Caixa Econômica Federal já
nos próximos dias. Por meio
dela, serão atendidas comu-
nidades carentes desse tipo
de investimento, a exemplo
do Japãozinho, Ponta da Asa,
Moema Mayre, Jardim In-
dara, Tia Caçula, Jardim Ba-
hia, Santa Catarina, Guarujá,
Monte Belo, Porto do Grin-
go, Paraíso do Sul, Areia
Branca, Joel Nascimento,
Jardim dos Coqueiros, Estra-

Deputado federal e líder do Governo no Congresso, André Moura

da do Aloque, Mosqueiro e
São Carlos.

No dia 12 de agosto, Ed-
valdo Nogueira (PCdoB) se
reuniu com o deputado e so-
licitou dele apoio na liberação

da emenda impositiva da
bancada de Sergipe no Con-
gresso Nacional, alocada ao
Orçamento de 2017, cujo
prazo final para aprovar, re-
provar ou solicitar comple-

mentação de propostas foi
hoje. Conforme o prefeito
explicou na justificativa téc-
nica encaminhada ao
ministério, a verba servirá
para “atender aos aspectos

social, ambiental, de saúde
pública e, principalmente,
para melhoria de acesso e lo-
comoção dos moradores [de
diversos bairros da cidade],
gerando assim emprego e ren-

da”.
Ao saberem da boa nova,

Edvaldo Nogueira e o
secretário de Obras de Ara-
caju, Sérgio Ferrari,
demonstraram alívio e
agradeceram ao líder pelo
trabalho realizado em Brasília.
“Pensávamos que o recurso
não poderia mais ser libera-
do por causa do prazo,
porém, o deputado conseguiu
a seleção da proposta no úl-
timo dia possível. O prestígio
de André Moura foi funda-
mental para liberá-la e graças
ao deputado o aracajuano
terá mais qualidade de vida”,
salientou o prefeito.

De acordo com André
Moura, em momentos de cri-
se para as prefeituras, recur-
sos como os mais de R$ 63
milhões obtidos para a
Capital provocam impactos
positivos não apenas na mel-
horia da qualidade de vida,
mas também incrementam a
economia local. “Ao garantir
esses investimentos para re-
forçar a infraestrutura urbana
com equipamentos e serviços
necessários ao desenvolvi-
mento de Aracaju, melhora-
mos a vida das pessoas e,
paralelamente, injetamos din-
heiro na economia. Estou
muito feliz por mais essa
vitória”, comentou André
Moura.

Divulgação

Municípios sem Plano de
Saneamento ficarão sem recurso
Os municípios que não

apresentarem seus Planos
Municipais de Saneamento
Básico (PMSB), devida-
mente aprovados pelas Câ-
maras de Vereadores,
poderão ficar sem recursos
federais. O alerta vem da su-
perintendente da Fundação
Nacional de Saúde (Funasa),
Kelly Silva, responsável pe-
los investimentos para for-
malização destes planos em
62 municípios sergipanos,
que possuem população de
até 50 mil habitantes.

A Funasa já concluiu o
PMSB em 30 municípios ser-
gipanos, mas apenas quatro
os transformaram em lei
aprovada pelas respectivas
Câmaras de Vereadores.
Conforme a superintendente
da Funasa, os Planos de Sa-
neamento já foram aprovados
pelos vereadores dos municí-
pios de Indiaroba, Neópolis,
Pinhão e Pirambu.

 Os PMSBs são exigidos
por lei federal aprovada des-
de o ano de 2007, os prazos
já foram flexibilizados para
que os municípios brasileiros
cumpram a legislação, com-
previsão de finalização em

dezembro deste ano.
Em Sergipe, conforme a

superintendente da Funasa,
apesar dos planos prontos,
em 26 municípios eles ainda
estão pendentes de
aprovação nas respectivas
Câmaras de Vereadores,
para que possam entrar em
vigor. Há em andamento
PMSB em outros cinco mu-
nicípios, que deverão ser con-
cluídos em dezembro deste
ano.

Investimentos
Em Sergipe, a Funasa já

realizou investimentos na or-
dem de R$ 6.026.276,34
para confeccionar os PMSB.
Em 27 municípios, os planos
estão emperrados, sem pre-
visão de conclusão. “Não te-
mos como assegurar quando
estes planos ficarão prontos
nestes 27 municípios”, enal-
teceu a superintendente. Para
concluí-los, na perspectiva
da Funasa, serão
necessários novos investi-
mentos, de algo em torno de
R$ 5 milhões.

 Os municípios com popu-
lação superior a 50 mil habi-
tantes estão realizando os
Planos Municipais em

ria com o Ministério das Ci-
dades e outros órgãos. A
prefeitura de Aracaju, por
exemplo, firmou parceria com
a Universidade Federal de
Sergipe (UFS) e convênio
com a Caixa Econômica
Federal, com investimento de
R$ 968 mil.

 De acordo com infor-
mações da assessoria de im-
prensa da Secretaria   Mu-
nicipal de Obras e Urbaniza-
ção (Emurb), o PMSB de
Aracaju já foi concluído, mas
faltando ser analisado pelo
prefeito Edvaldo Nogueira
(PC do B) e, posteriormente
ser enviado para apreciação
da Câmara Municipal de
Vereadores

 A superintendente da Fu-
nasa classifica como uma
atividade bastante complexa,
o que tem contribuído para a
morosidade na finalização
destes estudos, que contem-
plam os eixos que envolvem
o abastecimento de água, es-
gotamento sanitário, limpeza
urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem e manejo
das águas pluviais urbanas.

Divulgação

Cidades devem estar com projetos para receber verbas

Primeira etapa da licitação dos
boxes do Mercado de Lagarto

Divulgação

Aconteceu esta semana o
primeiro dia do processo lic-
itatório de concessão admin-
istrativa dos boxes do Mer-
cado Municipal para os com-
erciantes de carnes de ovinos
e caprinos. Foram entregues
à comissão de licitação as
propostas de preços e da
documentação necessária
para a habilitação.

Tendo sido realizado o re-
spectivamente cadastramen-
to e se certificando que to-
dos os licitantes presentes
estavam aptos a participar
ativamente do certame, a
Comissão Permanente de
Licitação da Prefeitura de
Lagarto recebeu os enve-

lopes.
Dando prosseguimento aos

trabalhos, foram abertos os
envelopes I, com as propos-
tas dos preços e o cadastro
no sistema. Já na parte da tar-
de, foram informados aos lic-
itantes os valores apresenta-
dos pelos participantes e a
presidente da Comissão,
Dorinalda Ferreira, explanou
acerca da classificação e
posicionamentos de cada lic-
itante, informando que a clas-
sificação é meramente pro-
visória. Também foi informa-
do que pequenas diferenças
de centavos constantes e rel-
ativas às propostas aconte-
cem devido ao sistema.

Finalizando, Dorinalda in-
formou que acontecerá uma
análise mais apurada das pro-
postas, ficando acordada
uma sessão de divulgação do
resultado e, em não havendo
recursos, será divulgado o
resultado final para conheci-
mento de todos.

“Todo o processo ocorri-
do no dia de hoje tranquila-
mente, com as dúvidas es-
clarecidas pela comissão de
licitação e técnicos da Sec-
retaria de Desenvolvimento
Rural”, disse o secretário
Flamarion Déda, informando
que para os boxes que não
foram adquiridos haverá uma
nova licitação.

Participantes presentes no processo licitatório

Prefeito de Itabaiana esclarece polêmica envolvendo seu nome
Diante de uma desnecessária

polêmica envolvendo meu nome
a respeito de uma ação judicial,
me sinto no dever de esclarecer:

Tenho sido vítima de falsas
denúncias, acusações descabi-
das e ataques sem qualquer fun-
damento. Todas as vezes que isso
ocorre, faço o que todo cidadão
de bem deve fazer: busco a
justiça, com o objetivo de reesta-
belecer a verdade, afinal, como
prefeito eleito pela vontade da
ampla maioria do povo itabaian-
ense, devo satisfação dos meus
atos a toda população. Tenho
ganho várias ações e todas as
vezes que me cabe indenização

financeira, faço o repasse do val-
or integral para instituições filant-
rópicas.

No caso em pauta, reafirmei di-
versas vezes que nunca influen-
ciei em afastamento, demissão ou
contratação do radialista Alex
Henrique, pela Rádio Capital do
Agreste. Não sou dono, sócio e
não tenho qualquer influência
nas decisões da sua diretoria, rep-
resentada pelos amigos Zé Teles
e dona Sandra. Os respeitos como
administradores e jamais me en-
volveria em posições administra-
tivas.

Quanto às críticas à nossa ad-
ministração por parte deste ou de

qualquer outro integrante da im-
prensa, recebo com naturalidade
e todas as vezes que as críticas
tomarem o rumo da calúnia, da
mentira e tiverem o objetivo de
denegrir a minha imagem como
homem público ou cidadão, farei
o que manda a decência: procuro
a justiça do meu Estado, em quem
confio. Quando as criticas são
construtivas, pessoalmente, ou
através da minha assessoria, uso
o mesmo espaço, quando me per-
mitem, para apresentar minha
versão dos fatos. Vejo a impren-
sa como uma parceira e não como
inimiga.




