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

quinta-feira.
Recorte este anúncio

 e apresente na Tapioca
Alagoana

MAIS DE 300 SABORES DE BEIJU E
RECHEIO DE TORTAS DE MACAXEIRA

    Promoção válida para o mês de SETEMBRO

Rações,
medicamentos
veterinários,
vacinas. Selaria e

jardinagem.

LOJÃO
AGRICOLA Disk ração

3214-5133

Banho
e Tosa

MUSCULAÇÃO: Mensal 98,00 – Bimestral, 190,00 – Trimestral, 270,00 – Semestral,
480,00 e Anual, 840 – PACOTE DE GINÁSTICA: Mensal, 98,00 – Bimestral,

190,00 – Trimestral, 270,00 – Semestral, 480,00 e Anual, 840,00 – MAUAUY THAI:
Mensal, 60,00 – Bimestral, 110,00, Trimestral, 150,00, Semestral, 270,00 e Anual,

480,00 – MUSCULAÇÃO MAIS PACOTE DE GINÁSTICA: Mensal, 120,00;
Bimestral, 230,00; Trimestral, 330,00; Semestral, 600,00 e Anual, 1080,00 –

MUSCULAÇÃO MAIS MAUAY THAI: Mensal, 120,00; Bimestral, 230,00;
Trimestral, 330,00; Semestral, 600,00 e Anual, 1.080,00 – PACOTE DE

GINÁSTICA MAIS MUAY THAI: Mensal, 120,00; Bimestral, 230,00; Trimestral,
330,00; Semestral, 600,00 e Anual, 1.080,00 – MENSAL COM MUSCULAÇÃO:

Pilates 1x na semana,  Mensal, 110,00;  Bimestral, 180,00; Pilates 2x na semana,
Mensal, 160,00; Bimestral, 230,00; Pilates 3x na semana, Mensal, 210,00; Bimestral,
280,00 – NOSSOS HORÁRIOS: Segunda-feira, 7H, Aeróbica Localizada, 14:30

Muay Thai; 19 h, Funcional e 20h Muay Thai – Terça-Feira, 7h, Circuito Funcional, 19
h Zumba; Quarta-Feira, 7h, Zumba; 14:30, Mauy Thai; 19h, Localizada Zumba e 20h,
Mauy Thai; Quinta-Feira, 7h, Alongamento – Sexta-Feira, 7h, Aeróbica Localizada;

14:30, Muay Thai; 19h, Fit Dance e 2h Muay Thai.

Avenida Enos Sadock de Sá, 18 - Bairro Suissa
Telefone: 3211-2758 – Aracaju-SE

Rua Rafael de Aguiar, 833
– Bairro Pereira Lobo

Aracaju - Sergipe

Unidade de Saúde volta a funcionar
depois de alguns dias interditada

A política da saúde pública em Aracaju vira um caos. O prefeito Edvaldo Nogueira (PC do
B) prometeu em campanha que daria toda atenção ao setor. Só que na prática faz o contrário.
Foi preciso a intervenção do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) para que os mora-
dores do Conjunto Augusto Franco pudessem receber um tratamento melhor por parte da
Prefeitura de Aracaju. (Página 2)

Esta Unidade de Saúde volta a funcionar

Maria do Carmo
propõe projeto para

demitir servidor
público inoperante

Pelo texto a ser votado, as regras para a punição máxima ao servidor concursado e estável
deverão ser seguidas não somente pela administração pública federal, mas também nos âm-
bitos estadual, distrital e municipal. Parâmetro para a eventual demissão, o desempenho fun-
cional dos servidores deverá ser apurado anualmente por uma comissão avaliadora, ga-
rantindo-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

“Temos que ter em vista que, quando não há a perda do cargo de um agente público
negligente, sérias consequências derivam dessa omissão. A sociedade se sente lesada, porquan-
to desembolsa pesados tributos para o correto funcionamento da máquina pública que, por
sua vez, não lhe retorna o investimento em bens e serviços. (Página 2)

(Página 3)

Mais de 800 animais
são cuidados com

muito amor e
carinho pela Ivonete
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CONTABILIZANDO
FATOS

JOSEVALDO MOTA
DE SOUZA

Divulgação

Unidade Fernando Franco volta ao
normal depois de ser interditado

M
esmo com a des
interdição da Un
idade de Saúde

Fernando Franco, no Con-
junto Augusto Franco, zona
sul da capital sergipana, a
ação civil pública que foi
movida contra a Prefeitura de
Aracaju continua em trami-
tação. Segundo a presidente
do Conselho Regional de En-
fermagem (Coren), Maria
Claudia Tavares de Matos a
interdição aconteceu por fal-
ta de um quantitativo mínimo
de profissionais. “Ação civil
pública contra o município de
Aracaju foi movida não só
por causa do quantitativo de
pessoal, mas também por di-
versas situações nas
Unidades Básicas de Saúde
(UBS) e Unidades de Pron-
to Atendimento de Saúde
(UPAS). A interdição se deu
porque o número estava
bastante reduzido e os profis-
sionais sobrecarregados”,
explicou.

Em relação à desinterdição,
Cláudia informou que houve
um acordo com a Prefeitura.

Esta Unidade de Saúde ficou alguns dias interditada, mas foi liberada

“Após essa interdição, que
durou 48 horas, eles nos
apresentaram uma lista com
a relação de todos os profis-
sionais que deverão trabalhar
em cada turno. Iremos che-
car mensalmente essa relação

para que o atendimento não
seja prejudicado”, explicou.

Na quarta-feira, 06, após
reunião com o Coren, o as-
sessor jurídico da SMS, João
Vítor Burgos Mota, informou
que haverá um aumento no

quantitativo de profissionais e
que a secretaria apresentaria
a relação das pessoas que
irão trabalhar. O número
apresentado foi de cinco en-
fermeiros e 30 profissionais,
entre técnicos e auxiliares
para cada turno de trabalho.

Vereador denuncia suposto
envolvimento de servidores da
Saúde na interdição de UPA

O vereador Fábio Meire-
les (PPS) denunciou o supos-
to envolvimento de pessoas
ligadas à Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS) na in-
terdição ética promovida pelo
Conselho Regional de Enfer-
magem (Coren/SE) na
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) Fernando
Franco, em Aracaju. “Eu
avisei que a interdição era
política, só não sabia que tin-
ha o envolvimento do pessoal
da Secretaria”, disse durante
o seu pronunciamento na
Câmara Municipal de Araca-
ju (CMA) na sessão desta
semana.

Da tribuna, o vereador
apresentou duas imagens que,

de acordo com ele, mostram
duas pessoas da Secretaria
após reuniões com a presi-
dente do Coren/SE, Maria
Cláudia Tavares, uma delas
comemorando a desinter-
dição do hospital municipal.
“A senhora que aparece na
foto é Ana Márcia, ligada à
Secretaria. As fotos foram ti-
radas um dia antes da inter-
dição e após a reabertura da
UPA, o que dá uma cono-
tação de que houve uma
parceria de integrantes da
pasta com o Coren”, afirmou
Fábio Meireles, lamentando
a desassistência da popu-
lação que ficou 48 horas sem
os serviços daquela unidade. O vereador Fábio Meireles (PPS)

Divulgação

A senadora Maria do Car-
mo Alves (DEM-SE) sai da
calmaria do seu mandato para
apresentar um Projeto de Lei
do Senado (PLS 116/2017)
que cai como uma bomba no
colo dos servidores públicos
brasileiros. A parlamentar
abre em sua proposta a pos-
sibilidade de o servidor  es-
tável perder o cargo público
se for constatada insuficiên-
cia de desempenho. O texto
tem voto favorável do rela-
tor, senador Lasier Martins
(PSD-RS), na forma de um
substitutivo.

Pelo texto a ser votado, as
regras para a punição máxi-
ma ao servidor concursado e
estável deverão ser seguidas
não somente pela adminis-
tração pública federal, mas
também nos âmbitos     es-
tadual, distrital e municipal.
Parâmetro para a eventual
demissão, o desempenho fun-
cional dos servidores deverá
ser apurado anualmente por
uma comissão avaliadora,
garantindo-se o direito ao

Maria propõe projeto para
demitir servidor com

insuficiência de desempenho
contraditório e à ampla defe-
sa.

“Temos que ter em vista
que, quando não há a perda
do cargo de um agente públi-
co negligente, sérias conse-
quências derivam dessa omis-
são. A sociedade se sente le-
sada, porquanto desembolsa
pesados tributos para o cor-
reto funcionamento da máqui-
na pública que, por sua vez,
não lhe retorna o investimen-
to em bens e serviços. Além
disso, a mensagem passada
aos servidores responsáveis
e que prestam bem o seu pa-
pel é de que não vale a pena
o esforço, pois aquele     fun-
cionário que não trabalha e
sobrecarrega os demais ja-
mais será punido”, argumen-
tou a Maria do Carmo.

A proposta original esta-
belece uma avaliação de
desempenho a cada seis me-
ses, delegando ao chefe ime-
diato do servidor o poder de
executá-la. Lasier resolveu
ampliar esse prazo por julgar
um semestre “lapso temporal

muito curto para a avaliação”.
O relator também justificou,
no parecer, a decisão de
transferir a responsabilidade
pela avaliação de desempen-
ho do chefe imediato para
uma comissão.

Ao defender as medidas
contidas em sua proposta,
Maria do Carmo afirma que
seu objetivo não é prejudicar
os “servidores públicos dedi-
cados, que honram   cotidi-
anamente os vencimentos que
percebem e são im-
prescindíveis para o cumpri-
mento das atribuições es-
tatais”.

Lasier concordou com
Maria do Carmo sobre a ne-
cessidade “premente” de
regulamentação do processo

de avaliação de desempenho
do servidor público. Mesmo
considerando a estabilidade
não somente um direito, mas
também uma garantia de que
a atividade estatal será exer-
cida com maior      impes-
soalidade e profissionalismo,
o relator na CCJ observou
que esse instituto “não pode
ser uma franquia para a
adoção de posturas negli-
gentes ou desidiosas pelo
servidor”.

“O dever de eficiência e o
comprometimento com as
instituições há de ser para
toda a vida funcional. Por isso
mesmo, a perda do cargo
pelo servidor que não apre-
sente desempenho satis-
fatório se justifica moral e ju-
ridicamente”, afirmou Lasier.

Senadora Maria do Carmo Alves

Divulgação

A FALTA DO PCMSO NA EMPRESA LEVA
AUTUAÇÃO FISCAL

PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE
MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL

A FINALIDADE DO PROGRAMA PCMSO tem como
objetivo a preservação da saúde dos empregados, em função dos
riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças profis-
sionais.

As diretrizes e os parâmetros mínimos para funciona-
mento do PCMSO foram estabelecidos pela Norma Regulamenta-
dora 7, conhecida como NR-7. Contudo, essas condições podem
ser ampliadas mediante negociação coletiva do trabalho.

O Programa será realizado através de profissional com-
petente que desenvolverá um estudo para reconhecimento prévio
dos riscos ocupacionais existentes em cada local de trabalho.

Trata-se de uma pesquisa de campo feita através de vis-
itas aos locais de trabalho para análise dos processos produti-
vos, postos de trabalho, informações sobre ocorrências de aci-
dentes de trabalho e doenças ocupacionais, atas da CIPA (Comis-
são Interna de Prevenção de Acidentes) e mapas de risco.

Com base nesse estudo, o médico vai confeccionar o
programa e estabelecer os exames clínicos e complementares es-
pecíficos para a prevenção ou detecção precoce dos agravos à
saúde dos empregados da empresa.

Enfim, a empresa deverá planejar e implementar o seu
PCMSO com base no risco que a atividade desenvolvida possa
provocar à saúde dos seus empregados.

A  prevenção deve observar a relação saúde x trabalho.

ESTRUTURA  -  A legislação não fixou nenhum modelo
padrão para a elaboração do programa.

A complexidade do programa depende basicamente dos
riscos existentes em cada empresa, das exigências físicas e
psíquicas das atividades desenvolvidas e das características de
cada grupo de empregados.

Isto significa dizer que, para algumas empresas, o pro-
grama pode se resumir a simples realização de avaliações clínicas
de rotina; em outras, entretanto, poderá ser muito complexo, con-
tendo avaliações clínicas especiais, exames toxicológicos com
curta periodicidade, avaliações epidemiológicas, dentre outras
providências.

AS EMPRESAS OBRIGADAS - Todos os empregadores
e instituições que admitam trabalhadores como empregados es-
tão obrigados a elaborar e implementar o PCMSO.

PRESTADORAS DE SERVIÇOS - A empresa que contra-
tar mão de obra por intermédio de empresa prestadora de serviços
deverá informar a esta os riscos decorrentes da execução do tra-
balho, auxiliando inclusive na elaboração e implementação do
PCMSO no local onde o serviço for prestado.

Isto significa dizer que, quando o serviço for prestado
fora da sede da tomadora do serviço, a empresa prestadora do
serviço é que vai implementar o PCMSO no local onde ele estiver
sendo realizado.

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA -  É de inteira re-
sponsabilidade do empregador:

a) garantir a elaboração e a efetiva implementação do
PCMSO, zelando pela sua eficácia;

b) custear, sem ônus para o empregado, todos os pro-
cedimentos relacionados ao PCMSO;

c) indicar, dentre os médicos do SESMT – Serviço Espe-
cializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da
empresa, um coordenador responsável pela execução do PCM-
SO.

MÉDICO COORDENADOR RESPONSÁVEL - No caso
de a empresa estar dispensada de manter o SESMT, o médico
responsável para coordenar o PCMSO poderá ser um médico es-
pecializado em medicina do trabalho contratado ou não como
empregado. Isto significa dizer que, nessa hipótese, o responsáv-
el pelo PCMSO da empresa pode ser um médico não empregado
da empresa.

Se na localidade onde estiver situada a empresa não
existir médico do trabalho, poderá ser contratado médico de outra
especialidade para coordenar o PCMSO.

A Secretaria de Inspeção do Trabalho, através do Prece-
dente Administrativo 94/2009, ratificou a determinação que o PC-
MSO, desde que atendidos os requisitos normativos, pode ser
elaborado por qualquer Médico do Trabalho, não havendo obrig-
atoriedade de ser integrante do SESMT, nem mesmo de ser empr-
egado. Quando houver SESMT com médico, ele é quem deve
coordenar e executar o PCMSO.

ATRIBUIÇÕES - Ao médico coordenador do PCMSO
compete:

• Realizar os exames médicos ou encarregar os
mesmos a profissional médico familiarizado com os princípios de
patologia ocupacional e suas causas, bem como com o ambiente,
as condições de trabalho e os riscos a que está ou será exposto
cada empregado da empresa a ser examinado;

• Encarregar-se dos exames complementares,
profissionais e/ou entidades devidamente capacitados, equipa-
dos e qualificados.

O profissional encarregado pelo médico coordenador
de realizar os exames médicos, uma vez que pratica ato médico e
assina o ASO (Atestado de Saúde Ocupacional), deve estar reg-
istrado no CRM (Conselho Regional de Medicina) da Unidade da
Federação em que atua.

Quando o médico coordenador do PCMSO delegar a
outro profissional a realização dos exames, esse ato deve ser feito
por escrito, devendo este documento ficar arquivado na empresa.

EXAMES MÉDICOS - Tendo em vista que o PCMSO
deve ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico pre-
coce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, inclusive de
natureza subclínica (situação em que o trabalhador adoece sem a
manifestação de sintomas), além da constatação da existência de
casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde
do trabalhador, a NR-7, para fins do desenvolvimento do progra-
ma, estabeleceu que fossem realizados exames médicos, sem ônus
para os empregados.

ADMISSIONAL OU PRÉ-ADMISSIONAL - Após a re-
alização do processo de recrutamento e seleção, o próximo passo
da empresa é encaminhar o candidato selecionado à realização do
exame médico, quando então vai ser determinada a sua admissão
ou não.

O exame médico admissional deve ser realizado antes de
o empregado assumir suas funções, não sendo fixado na legis-
lação um prazo de antecedência para a realização do mesmo.

Isto porque caso o exame médico seja satisfatório, a
empresa poderá, se assim desejar, contratar o candidato, ou, no
caso do mesmo ser considerado inapto, a empresa recorre a um
dos demais candidatos já aprovado no processo de recrutamento
e seleção e o encaminha para o exame médico.

Cabe ressaltar que o fato de o candidato realizar o exame
médico pré-admissional não cria vínculo com a empresa.
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Dúvidas com o semáforo

Moradores do Conjunto Augusto Franco, na zona sul
da capital sergipana estão sem saber ao certo e o erra-
do. É que a Secretaria Municipal de Transporte e Trân-
sito (SMTT) colocou um semáforo na Avenida que liga o
Augusto Franco ao Conjunto Inácio Barbosa, na ponte
nova, como é conhecida. Ele vinha funcionando normal-
mente. Duas semanas para cá, a SMTT colocou uma
placa luminosa indicando que o aparelho estava em teste.

Os condutores dos veículos não sabem a quem obe-
decer, se ao semáforo ou a placa luminosa. Já teve caso
do carro vir a mais de 60 quilômetro, diminuir para a
velocidade exigida, de acordo com a placa luminosa e
depois avançar na quilometragem e ignorando o semá-
foro. A pergunta é: quem está controlando a velocidade;
a placa ou o semáforo? Com a resposta a SMTT.

Contudo, ainda tem motorista que faz o certo. Ao en-
trar na rodovia, sua velocidade deve ser de 60
quilômetros, independentemente de placa luminosa ou
semáforo. Aliás, em Aracaju, como os radares estão ai
para controlar a velocidade, que esteja funcionando ou
não, os condutores devem se controlar com a máxima
de 60KM. É uma velocidade boa aqui dentro da cidade.
Educação no trânsito faz bem para todos.

Ainda que foi tarde, porque uma pessoa morreu na
Avenida, por andar em alta velocidade e mais de moto,
porém, a sinalização trouxe um certo alento para todos.
Antes os veículos trafegavam em alta velocidade pelo
local e hoje já diminui mais o ritmo.

A SMTT falta acertar ainda os retornos ao longo da
avenida. Quem sai do Conjunto próximo a um posto de
gasolina, não tem retorno, é preciso que o motorista
muitas das vezes entre na contra mão, quando poderia
fazer mão dupla no local para que isso não aconteça. É
bom a SMTT facilitar a vida dos condutores que já an-
dam no trânsito tão caótico como é do de Aracaju.

 MOTOS
Não tenham dúvidas: o Conjunto Augusto Franco é hoje

uma cidade, maior que muitos municípios sergipanos. São
mais de 80 mil pessoas morando aqui, que dá para eleger
mais de um vereador, deputado estadual e federal e ain-
da influenciar na eleição para Governo e presidente da
República. Pois bem, não é para se trafegar de qualquer
jeito pelas artérias do bairro. A SMTT flagrou vários con-
dutores de moto andando pela contra mão e ainda mais
em local mais intenso do conjunto, próximo a uma Uni-
versidade. Dois motoqueiros, entregador de pizzas dan-
do aquela famosa roubadinha. Não se pode fazer isso
em lugar nenhum, principalmente no Augusto Franco.

QUEDA NA CURVA
Mesmo com a sinalização, um motoqueiro derrapou na

curva, na ponte nova e caiu. Foi socorrido por popu-
lares, felizmente não houve maiores danos, apenas a moto
que ficou impossibilitada de sair com o motor ligado. Muito
cuidado é pouco na hora de trafegar por aquela rodovia.
Moradores pedem então a SMTT que coloque placas
avisando que ali é uma curva perigosa. Alô motoqueiro,
se ligue.

LIXO
A Prefeitura de Aracaju ainda não resolveu o problema

do lixo no Augusto Franco. São montanhas e mais mon-
tanhas acumuladas nos quatro cantos do bairro. Na toca
da Raposa o caminhão não dá vencimento. Moradores
reclamam da bagunça que fica e, em local residencial.
Cadê o prefeito que diz que sabia fazer? Só de gogó.
Daqui a três meses completa um ano do Governo e a
situação continua caótica.

BURACOS
A buracaria continua no Conjunto. São buracos por

todo lado. E olhe que as chuvas deram uma trégua e a
Prefeitura nada faz para melhorar as rodovias do bairro.
Estamos sempre cobrando, porque a gente paga impos-
tos é para ver o bairro decente.

FEIRA LIVRE
A feira livre de todas as quartas-feiras no Augusto Fran-

co está bem protegida. São policiais fazendo a ronda para
manter a coisa em ordem. De parabéns pois aos policiais
que, mesmo sem estrutura alguma por parte do Governo
do Estado, eles cumprem o seu papel.

PREÇOS
Por falar em feira, os preços praticados no Mercado

Setorial do Augusto Franco estão diferentes em com-
paração a feira de quarta-feira no mesmo bairro. Por isso
que os comerciantes reclamam das fracas vendas no
mercado.

MUSICA
Falando em Mercado, todas as sextas e sábados na

área de eventos do mercado setorial do Augusto Franco
tem músicas ao vivo. Os próprios comerciantes do local
resolveram fazer esse evento para atrair clientes e deu
certo.

TAPIOCA
A Tapioca Alagoana também faz seu evento com músi-

cas ao vivo todas as segundas feiras. O corver é opcio-
nal, mas, quem não pagaria para ter um som ao vivo.
Vale a pena.

Animais sendo cuidado
com muito amor e carinho

C
om muita dedicação
e bom humor, além
de um amor pro-

fundo pelos animais, Sil-
vonete Maria, cuida de mais
de 800 animalejos: cavalo,
pato, galinha, cachorro, gato,
bode, entre outros. Com o
objetivo de amparar os dó-
ceis e tornar seu trabalho ofi-
cial, Maria fundou a Asso-
ciação Sergipana de Pro-

teção Animal. A ideia surgiu
com a necessidade do

cuidado aos bichos, em
1992, portanto, são mais de
25 anos de dedicação às “cri-
anças”.

Silvonete contou que não é
fácil cuidar de tantos assim.
Não pelo trabalho, porque ela
faz com amor, como se fosse
seus filhos, porém, a ma-
nutenção deles que é cara.
Contou que os cavalos, por
exemplo, custa pelo menos,
R$ 400,00 por semana, sem
contar com  outras despesas.
“Esse valor é apenas para a
alimentação”, pontua.

Para cuidar bem dos ani-
mais, Silvonete disse que seu
marido coloca o seu salário à
disposição da Associação.
Não tem ajuda dos órgãos
públicos e vive de doação dos
voluntários. “Graças a Deus
os sergipanos são pessoas de
bom coração e sempre che-
ga alguém para doar. Tam-
bém a gente faz campanha e
arrecada a alimentação”, con-
ta.

Aqui em Aracaju e nos in-
teriores do Estado, são mui-
tas Associações e Organiza-
ção que cuida dos animais.
Silvonete Maria é da opinião
de que: “deveria se juntar to-
das as Associações e Orga-
nizações e fazer um trabalho
único. Só assim, os animais
agradeceriam”, disse acres-
centando que as pessoas que
cuidam dos animais deveriam
ser mais unidas.

As pessoas que desejarem
doar alimentação ou até mes-
mo valores podem ligar para
o telefone: (79) 9 9991-0328
e falar com Ana. “Sua doação
é bem-vinda”. Agradece Sil-
vonete Maria.

Raimundo Feitosa
Texto e fotos

Animais sendo bem cuidados

Este bode vem para receber carinho

Senador diz que Jackson não
tem tesão para governar o

Estado de Sergipe
O senador Antônio Carlos

Valadares (PSB) foi o entre-
vistado do Jornal da Ilha des-
ta segunda-feira (11). Vala-
dares recebeu, em sua
residência, o radialista Alex
Carvalho para um bate-papo
exclusivo. Na entrevista, o
senador criticou a gestão e o
posicionamento do governa-
dor Jackson Barreto
(PMDB), falou da relação
com o vice-governador Be-
livaldo Chagas (PMDB)
após o rompimento e tam-
bém sobre as eleições de
2018.

“Quando o governador se
vê apertado com os proble-
mas, ele foge para ilhas
paradisíacas para esquecê-
los. Ele pode ter tesão para
outras coisas, mas não tem
tesão para governar. Quan-
do chegar em abril ele vai
soltar foguete quando tiver
que deixar o governo, pois ele
não suporta governar. Ele só
respira política”, disparou
Valadares sobre a atuação de
Jackson Barreto.

O senador também criticou
o posicionamento do gover-
nador diante da crise que o
Estado enfrenta.  “Um líder
procura governar de acordo
com todos. Nesse momento
o governador devia baixar a
bola, calçar as sandálias da
humildade, e chamar a todos
para ajudá-lo a resolver os
problemas do Estado. Eu não
vou dizer que estaríamos
unidos do ponto de vista
partidário. Mas, do ponto de
vista da mágoa política, de-
veríamos estar unidos pen-
sando no melhor para Ser-
gipe. Mas para isso ele pre-
cisa descer do palanque ,re-
conhecer que ele é governa-
dor do Estado,  que nós so-
mos homens públicos respon-
sáveis e que o povo está es-
perando por nós”, afirmou
Valadares.

Sobre as eleições de 2018,
Antônio Carlos Valadares
disse que ainda não é hora de

pensar no pleito. “Nós esta-
mos vivendo uma fase caóti-
ca. O Estado mergulhado em
dívidas. E a gente falar em
candidatura ao governo ago-
ra? É um pecado mortal falar
em candidatura ao governo
ou ao senado. É uma afronta
à população. Acho que não é
momento. Nós precisamos
pensar em como sair dessa
crise que o Estado está en-
frentando. O futuro a Deus
pertence”, ressaltou.

Questionado sobre a
relação com o vice-governa-
dor Belivaldo Chagas
(PMDB), após o rompimen-
to dele com o PSB, Valadares
afirmou: “ Eu não quero falar
nada quem venha depreciá-
lo ou diminuí-lo. Então, eu
prefiro, dentro do meu senti-
mento de respeito, não co-
mentar sobre o comporta-
mento do vice-governador
Belivaldo Chagas. Não que-
ro falar nada em razão da
amizade que já existiu entre
nós. Quem sou eu para jul-
gar? Sou um pobre mortal,
não posso julgar ninguém. Na
política, quem julga não so-
mos nós, são os eleitores.
Vamos deixar que o povo,
quando for convocado, faça
o seu julgamento”, disse.

E continuou: “Então, em
respeito à população que não
quer ouvir bate-boca entre
homens públicos é melhor
que cada um cuide do seu
pedaço. Nós estamos no
PSB, então vamos cuidar de
fortalecer o PSB. Quem es-
tiver no Governo que trate de
fortalecê-lo, de desfazer os
equívocos, de não enganar a
população como estão fazen-
do agora, ao querer colocar
o rombo descomunal da Pre-
vidência em governos passa-
dos. É verdade que houver
governadores que tiraram re-
cursos da Previdência para
utilizar em caixa único, mas eu
não fiz isso. Então não me
considero culpado de nada”,
completou o senador.

Senador Antônio Carlos Valadares (PSB

Vereadores analisam
vetos enviados pelo

poder executivo
Durante a 68ª Sessão Or-

dinária, os parlamentares da
Câmara Municipal de Araca-
ju (CMA) deram con-
tinuidade a votação do veto
parcial do Poder Executivo
ao Projeto de Lei Nº 167/
2017, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração da
Lei de Diretrizes Orça-
mentária (LDO) referente ao
exercício de 2018.

O Veto Parcial ao Projeto
de Lei 167/2017 foi fatiado
em seis partes, sendo quatro
analisadas pelos  parlamen-
tares na última terça-feira, 12,
e as outras duas partes
analisadas e votadas nesta
quarta, 13. Na primeira parte,
o inciso V foi votado e o veto
foi mantido. Na segunda
parte, foi votado o inciso VI
que também teve o veto do
Poder Executivo mantido.

O inciso V foi bastante de-
batido entre os vereadores e
dispõe sobre as emendas in-
dividuais impositivas, ou seja,
emendas de execução
obrigatória pelo Poder
Executivo Municipal durante
o 2º semestre do exercício fis-
cal de 2018.

Sobre este inciso, o líder da
oposição Elber Batalha
(PSB), destacou que as
emendas impositivas forta-
lecem o parlamento e benefi-
ciam o povo, acrescentando
que o veto precisa ser derru-
bado para estas emendas
serem mantidas. “Ninguém
mais do que nós conhecem-
os de perto os anseios e as
necessidades da população e
das obras que precisam ser
feitas. Espero que este veto
seja derrubado e que possa-
mos indicar emendas    im-
positivas, que não sejam
apenas sugestões, pois
beneficiará a população ara-
cajuana como um todo”,
disse.

Durante a votação, o vere-
ador Américo de Deus
(Rede) defendeu que é pre-
ciso derrubar o veto para
atender os anseios das comu-
nidades. “Com essas emen-
das, o vereador consegue
fazer indicações de urgências.
Precisamos derrubar esse
veto e levar a frente essa
emenda de Emília Corrêa.
Não derrubar esse veto é dar
um tiro no pé”.
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FATOS & EVENTOS

Dia 31.08.2017 foi a Assembleia de Posse da Diretoria
Executiva, Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal da ASAP
- UFS/IFS, para o Biênio 2017/2019. O Presidente Deusanah
Correia da Silva como Presidente da Mesa Diretora discursou,
fazendo um relato dos processos conseguidos durante  a gestão
anterior e das intenções para a próxima, repassando a necessidade
da participação de outros sócios no processo eleitoral da asso-
ciação visando a renovação dos interessados do destino da en-
tidade.

Asap elege nova diretoria
para o biênio 2017/2019

Diretoria eleita. Da direita para a esquerda, Deusanah
Correia da Silva (presidente) Yvonete Lopes de Oliveira
(Primeiro Vice-Presidente) Lenalda Dias dos Santos  (Se-
gundo Vice-Presidente) Nadja de Oliveira Guimarães
(Primeiro Secretário) Maria Norma Correia da Silva  (Se-
gundo Secretário) Gilzênia Barreto Silva Andrade (Primeiro
Tesoureiro) e José Messias do Nascimento (Segundo Te-
soureiro)

Da direita para a esquerda: Carminha, Arivaldo,
Edna, Yvonete, Deusanah e Norma

Presidente da Asap, Deusanah Correia

Asapianos na hora da confraternização

Ana Cláudia

Reitor da UFS, Angelo Antoniolli

Ai, minha filha... Hoje você está
entrando oficialmente na adolescên-
cia... Como passou rápido... Lembro,
como se fosse ontem, a primeira vez
que te segurei em meus braços, que
te amamentei, que troquei sua fral-
da, que ouvi você balbuciar as suas
primeiras palavras. Aliás, a primeira
palavra que você falou foi "mamãe".
Rsrsrsrs

Lembro, como se fosse ontem, o
dia que descobri que seria mãe.
Fiquei logo preocupada e cheia de
cuidados com aquela sementinha
que crescia no meu ventre, que eu
ainda nem sabia que seria uma men-
ina. Minha menina. Minha linda.
Minha princesa.

Quando olhava pra você bebez-
inha, dormindo, sentia uma vonta-
de de te proteger de tudo, de ficar
sempre pertinho de você pra não
deixar que nada de ruim lhe aconte-
cesse. Então, eu chorava e duvida-
va dessa minha capacidade. Você me
deu forças pra continuar lutando
pela vida, enfrentando tudo que
fosse preciso pra que minha prince-
sa crescesse linda. Você é um anjo
em minha vida. Não     existem pala-
vras suficientes para descrever todo
o amor que sinto por você, minha
filha. Ainda hoje, 12 anos depois,

levanto no meio da madruga-
da, vou até o seu quarto e fico
olhando você dormindo. Beijo
de leve o seu rosto e agradeço
a Deus pelo privilégio de ser
sua mãe. Que Deus continue
lhe abençoando sempre, min-
ha graciosa Letícia Cruz
Galvão.

Aquele 06 de setembro de 2005
foi um grande marco em nossas
vidas.

"Amor da minha vida, daqui até
a eternidade. Nossos destinos
foram traçados na maternidade".
Te amo!

Parabens Letícia pelos seus 12
anos de vida.

Cissy Freitas comemora aniversário com manhã de sol, no clube do Banese, domingo, a
partir do meio dia. Quem for ao clube levar um quilo de alimento ou fralda descartável.

Da esquerda para a direita; Murilo, Américo, Francisco Brasileiro, Maria
Faustino, Aninha, Tiago e Maria do Carmo. A nova direção da Assiciação
Atlética Banese, eleita para o biênio 2017/2019




