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Valmir diz que seu lombo está
preparado para as pancadas

Divulgação

Ex-prefeito de Itabaiana garante que está “armado” para todos os embates

O
 ex-prefeito de
Itabaiana, Valmir
de Francisquinho

(PL), foi entrevistado pelo
apresentador do programa
Juventude Notícias, Aloísio
Andrade, de Lagarto. Duran-
te mais de uma hora, Valmir
esteve à disposição do
comunicador e dos ouvintes
e não deixou sem resposta
nenhum dos questionamentos
que lhe foram feitos.

Dessa forma, foi o próprio
entrevistado que antecipou o
assunto mais polêmico que
envolve sua trajetória políti-
ca: o fato de ter ficado 14 dias
detido enquanto se desenro-
lava uma investigação sobre
supostos desvios de recursos
no até então matadouro mu-
nicipal de Itabaiana. “Faço
questão de, em todas as en-
trevistas que dou, falar sobre
isso por ter minha consciên-
cia tranquila e por saber que,
um dia, tudo o que aconte-
ceu virá à tona. Fui o primei-
ro prefeito no Estado a refor-
mar o matadouro respeitan-
do a questão sanitária. E a
pergunta é: se quando me
prenderam o custo do abate
era R$ 30, porque quem as-
sumiu a Prefeitura não rea-
briu, já que a procuradora
naquele momento, filha da
prefeita interina, disse que se
reabrisse cobrando menos de
R$ 94 daria prejuízo ao ór-
gão público. Como é isso:
com R$ 30 tinha roubo, mas
se cobrasse menos de R$ 94
teria prejuízo? Essa conta não
fecha!”, disse Valmir.

Com esse tema vindo à
tona, o radialista Prefeitinho
quis saber se os resultados
eleitorais obtidos por Valmir
em Itabaiana – eleito em
2012, reeleito em 2016 e ele-
gendo seu aliado, Adailton
Sousa (PL), em 2020 – seri-
am a comprovação de que a
população entendeu sua pri-

Ex-prefeito de Itabaiana, (E) Valmir de Francisquinho

são como sendo injusta, o ex-
prefeito não quis entrar no
mérito, preferindo analisar as
conquistas eleitorais pelo viés
administrativo. “Os resulta-
dos eleitorais falam, pois não
se tem voto se não tiver tra-
balho. E não é possível fazer
um bom trabalho se não tiver
seriedade e respeito com os
recursos públicos”, destacou
Valmir, lembrando que rece-
beu a prefeitura de Itabaiana,
em 2013, das mãos da Justi-
ça.

“Peguei Itabaiana sendo
administrada pelo poder Ju-
diciário, pois teve interven-
ção. Peguei com quatro me-
ses de salários atrasados e
com R$ 33 milhões em débi-
tos. Paguei os débitos e pas-
sei a pagar os salários dos
professores entre os dias 20
e 22 e dos demais servidores
no dia 30 de cada mês”,
relembrou Valmir para, em
seguida, elencar uma série de
obras que executou no muni-
cípio inteiro, com destaque
para a infraestrutura. Cerca
de 1000 ruas e avenidas pa-
vimentadas, inclusive com o
asfalto da usina comprada
com recursos próprios em
sua gestão, povoados rece-
bendo urbanização integral,
sendo todas essas ações com
esgotamento sanitário, comu-
nidades rurais com abasteci-
mento residencial de água
gratuito, além de ações que
impulsionaram a economia e
a geração de empregos,
como pagamento em dia de
todas as obrigações do mu-
nicípio, incluindo salários dos
servidores efetivos, contrata-
dos e comissionados, bem
como fornecedores e
prestadores de serviços com-
puseram a extensa lista
elencada por Valmir de
Francisquinho.

Quanto à Covid-19 e as
ações de combate à

pandemia, questionamento
feito em relação a sua gestão
e a todas as demais esferas
administrativas, Valmir desta-
cou que o Centro de Refe-
rência de Combate à Covid-
19 de Itabaiana, aberto em
maio de 2020, seguiu funcio-
nando ao longo do ano pas-
sado e se mantém em pleno
funcionamento este ano. E
analisou que as disputas po-
líticas em relação a pandemia
não se traduzem em benefí-
cios para o povo.

“Essa disputa não tem re-
sultado para a população,
pois não gera vacinas. O
Governo Federal tem que
comprar vacinas. E os políti-
cos devem acabar a discus-
são e se concentrar na união.
Deveria ser formada uma co-
missão envolvendo todos, in-
clusive o poder judiciário,
para buscar as soluções. E a
principal delas é a vacina-
ção”, disse Valmir de
Francisquinho, reforçando
que, em termos econômicos,
União, Estados e Municípios
devem concentrar esforços
em investir corretamente para
aquecer a economia. “Na
minha opinião, todas as esfe-
ras, federal, estadual e muni-
cipal, todos devem atuar para
salvar os empresários, o co-
mércio, os comerciários, os
trabalhadores. Se pegarmos
os recursos públicos e inves-
tirmos em obras e em ação
social, isso ajudará na recu-
peração”.

Ao ser questionado sobre
sua maneira de fazer e enten-
der a política, Valmir foi dire-
to. “Não venho aqui e em
nenhuma cidade, nem mesmo
na minha, utilizar as rádios
para denegrir ninguém. Eu
nunca fiz isso. Em Lagarto
sempre tive um bom relacio-
namento com a família dos
Ribeiro, com Valmir, com os
Reis, enfim, com todos os

agrupamentos”. E ao ser
questionado sobre o fato de,
depois de desbancar politica-
mente uma das forças
itabaianenses, o deputado
estadual Luciano Bispo
(MDB), como ele via o rom-
pimento com o grupo políti-
co do qual fazia parte   ante-
riormente, o dos Teles de
Mendonça, Valmir foi diplo-
mático.

“Não sou de conviver com
ninguém e sair falando. Enten-
do que se a pessoa se sepa-
ra, por exemplo, do marido
ou da esposa, não deve sair
falando da convivência amo-
rosa. Isso vale para a relação
política. Se acabou, cada um
segue a sua direção e pron-
to. Não pensem que se con-
segue votos esculhambando,
xingando, falando mal nem de
adversários e nem de ex-ali-
ados. O voto vem pelo reco-
nhecimento da população.
Não é o cidadão ouvir a rá-
dio de Prefeitinho para saber
qual entrevistado e de qual

agrupamento vai xingar mais.
O eleitor tem que ouvir as
propostas, escolher a melhor
e confiar o seu voto. É isso o
que tenho feito em Itabaiana
e as urnas têm dado a res-
posta, com o apoio e confi-
ança da população”.

Ao final, respondendo ao
questionamento sobre se já
definiu a qual cargo concor-
rerá em 2022 – “Dê essa in-
formação em primeira mão
aqui na Juventude FM”, pro-
vocou Prefeitinho –, Valmir
disse que não vê o ano de
2021 como momento para
essa discussão. “Temos que
nos concentrar, todos, com
mandato ou não, como é o
meu caso, mas que sigo na
vida pública, em resolver a
pandemia”.

Mas como Prefeitinho insis-
tiu sobre 2022, inclusive ci-
tando pesquisa recém
publicada em que o ex-pre-
feito itabaianense aparece
muito bem para governador,
senador, deputado estadual

ou federal, além de destacar
reportagem da revista Real-
ce que o coloca como a gran-
de liderança política do inte-
rior sergipano, Valmir de
Francisquinho deu o seu
veredito. “Digo sempre que
tudo o que Deus escreve, nin-
guém consegue apagar. A
borracha dos seres humanos
não tem o poder de apagar
os desígnios de Deus. Em
Itabaiana eu pedi uma opor-
tunidade e o povo me deu. E
quanto a essas referências
positivas ao meu nome, des-
taco algo que você mesmo,
Prefeitinho, analisou ao dizer
que eu deveria “preparar o
lombo que as pancadas vêm
aí”, não foi isso? Pois é, está
preparado como casco de
tartaruga ou couro de jacaré.
O lombo está preparado
para as pancadas, as críticas
e mesmo as ofensas. Sempre
com proteção do Divino Es-
pírito Santo de Deus”, encer-
rou Valmir de Francisquinho

Comunidade de Riachão ganha acesso à água para consumo e irrigação
Uma Cooperação técnica

firmada entre a Companhia de
Desenvolvimento de Recursos
Hídricos e Irrigação de Sergipe
(Cohidro) e a prefeitura de
Riachão do Dantas vem pos-
sibilitando que a população ru-
ral do município tenha a ofer-
ta de água a partir de siste-
mas de abastecimento. Perfu-
rados, bombeados e instalados
pela empresa estadual, os po-
ços que abastecem os siste-
mas recebem auxílio em
logística e insumos da prefei-
tura. O mais recente foi per-
furado com sucesso no Alto da
Colônia Boqueirão, com 64m.
Um dos três realizados em
2021 que, em breve, vai rece-

ber as equipes de limpeza e
bombeamento da Cohidro, as-
sim como o do povoado
Boqueirão. A mesma ação já
foi realizada no povoado Olhos
D’água, onde cerca de 100
famílias tiveram o abasteci-
mento da rede de distribuição
residencial reforçado por mais
um poço perfurado.

Ao longo de 2020, a parce-
ria entre Estado e município
viabilizou a construção dos sis-
temas de abastecimento nos
povoados Bomfim, Limoeiro,
Lagoas, Saco do Bento, Laje
Grande e Meia Légua, aten-
dendo cerca de 620 famílias;
além da conclusão da unidade
do Programa Água para To-

dos, atendendo mais 35 famí-
lias no povoado Fazenda de
Cima, com água potabilizada
por um dessalinizador. Secre-
tário de Obras de Riachão,
Antônio Andrade já fez os pla-
nos para quando o poço per-
furado for concluído pela
Cohidro. “Aqui, no Alto da
Colônia Boqueirão, a princípio,
iremos instalar um chafariz
através do poço, para que a
população busque sua água
para alimentação, para a pro-
dução agrícola. Todo o incen-
tivo que possa ajudar a comu-
nidade”, reforça o secretário.

Segundo o geólogo da
Cohidro, Diego Siqueira, o
acordo permite que a adminis-

tração municipal atenda às
demandas da população local
e que a companhia execute
sua função pública de gerar
d e s e n v o l v i m e n t o
socioeconômico e qualidade
de vida no campo. “Geral-
mente, o município pleiteia jun-
to à diretoria da Cohidro e as-
sim é feito o termo de coope-
ração, no qual a prefeitura
entra com parte dos insumos
e materiais que são necessá-
rios, dando suporte à equipe de
perfuração, e a Cohidro faz o
serviço para as comunidades.
A Cohidro vai a campo, faz a
locação desse poço e, poste-
riormente, vem a equipe de
perfuração. Em seguida, é fei-

ta a limpeza e, depois, o teste
vazão, para só então o poço
ser instalado, com a distribui-
ção de água liberada para a
comunidade. Ao todo, são qua-
se 4 mil poços perfurados pela
Cohidro em todo o Estado”,
explica Diego Siqueira.

Reginaldo Barbosa, agricul-
tor no Olhos D’água, conta
que são vários os usos que faz
da água captada no novo poço,
ligado à rede de abastecimen-
to do povoado. “Água é tudo,
a água é vida! Com a irriga-
ção, costumo plantar couve,
coentro e cebola. A gente
planta o que quer, é uma ma-
ravilha!! E ainda dá para tirar
um dinheiro, porque vivo da

roça, no campo plantando e
cuidando do meu gado”, co-
memora Reginaldo. No po-
voado Bomfim, beneficiado
em 2020 com o sistema de
abastecimento montado pela
Cohidro, João Rodrigues vive
e trabalha com gado de leite,
atividade dependente de água
para higienização dos equipa-
mentos de ordenha. “A ins-
talação da encanação de
água aqui, através da
Cohidro, foi muito importan-
te, porque antes não existia
água. No verão mesmo não
tinha. Agora a gente usa a
água para tudo. É muito im-
portante, pois tomamos ba-
nho, lavamos roupa. Tudo
com essa água”, destacou.

Galeria Fontes, R. Santa
Luzia, 539 - São José,

Aracaju - SE, 49015-190

Telefone:

(79) 3302-5405
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ESPORTE
Washington “Coração Valente”
dribla polêmica e diz que Copa
América será segura no Brasil

O
 maior artilheiro do
Brasileirão é a fa
vor da disputa da

Copa América no Brasil. A
declaração de Washington
“Coração Valente” é basea-
da nos protocolos sanitários
divulgados pela Conmebol,
organizadora do torneio sul-
americano. O ex-jogador
confia que todas as regras
contra a covid-19 serão cum-
pridas e por isso não haverá
riscos para os envolvidos na
competição.

A Copa América será dis-
putada em quatro cidades
sem a presença de público.
São elas: Brasília, Cuiabá,
Goiânia e Rio de Janeiro.
Segundo a Conmebol, ape-
nas jogadores e comissão téc-
nica vão circular pelos aero-
portos e hotéis. Nos    está-
dios, o controle também será
rigoroso. “Serão viagens cur-
tas e o staff vai ser menor em
relação a outros campeona-
tos, ou seja, mais uma medi-
da de segurança para dimi-
nuir o risco de contágio”, in-
formou Washington que em
2019/2020 ocupou o cargo
de diretor de Desenvolvimen-

to da CBF.
Ex-secretário Nacional de

Esportes na gestão do presi-
dente Bolsonaro, Washington
respeita o posicionamento
contrário sobre a realização
da Copa América no Brasil,
porém se mantém firme em
seu discurso: “Lamentamos as
mortes no país, mas é preci-
so reconhecer o avanço da
vacinação na população de
risco e todas as medidas de
segurança amplamente
divulgadas pelos
organizadores. Dessa forma,
tenho certeza que os proto-
colos serão rígidos e alinha-
dos com as autoridades de
saúde”, garante.

Atualmente, Washington é
empresário no setor de res-
taurantes em Aracaju e con-
sidera que a realização do
torneio vai ajudar no fortale-
cimento da economia das
quatro cidades-sede. “Tere-
mos um incremento na recei-
ta dos hotéis, restaurantes e
outros segmentos, gerando
emprego e renda de forma
direta e indireta para muitos
brasileiros, tudo com muita
segurança”, destacou.

A Copa América - que se-
ria realizada na Argentina e
Colômbia - só foi transferida
para o Brasil de última hora
por conta do aval do presi-
dente da República, Jair
Bolsonaro. Mas, agora, a
Conmebol e a CBF temem
que a polarização política
afete a competição. Por isso,
há uma avaliação de que é
preciso reduzir a temperatu-

ra de política em torno do
torneio. Quando confirmou a
Copa América no Brasil, o
presidente da Conmebol,
Alejandro Dominguez, agra-
deceu a Bolsonaro. Ao anun-
ciar as sedes do torneio, tam-
bém repetiu o agradecimen-
to. A presença dele na aber-
tura do torneio é quase cer-
ta.

Divulgação

Washington “Coração Valente”

Alejandro agradece ao
presidente pelo aval na

Copa América

Alejandro Dominguez
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Ação socioambiental leva
orientação a Laranjeiras

Suzy Guimarães

Universidade leva orientação aos servidores municipais sobre o uso inadequado de copos descartáveis

 A UNINASSAU – Cen-
tro Universitário Maurício de
Nassau Aracaju realizou, no
mês de maio, uma ação
socioambiental na cidade his-
tórica de Laranjeiras. Duran-
te a atividade os servidores
da prefeitura e secretarias
municipais foram
conscientizados sobre os ris-
cos do uso de copos
descartáveis, que causam
degradação e poluição ao
meio ambiente.

A ação contou com a par-
ticipação de coordenadores,
e colaboradores da
UNINASSAU. A professo-
ra Eliane Andrade, responsá-
vel pelo curso de Pedagogia
na instituição, falou da impor-
tância de preservação do pla-
neta, principalmente nos tem-
pos atuais em que se vive uma
pandemia. “Nós viemos para
orientar e alertar as pessoas
da necessidade de não con-
tinuar a poluir o meio ambi-
ente, para não piorar o qua-
dro atual. O descarte de plás-
tico na natureza vem ajudan-
do a degradar o planeta”, ob-
servou Eliane.

O secretário de Meio Am-
biente do município, Reinaldo

Divulgação

Ação socioambiental na cidade histórica de Laranjeiras.

da Silva, disse que a presen-
ça UNINASSAU foi um
momento muito vantajoso
para a sociedade
laranjeirense, já que o des-
carte dos copos vem acarre-
tando uma grande perda para
o planeta. “Já estamos viven-
do uma pandemia e o plane-
ta se encontra degradado. Se
não pararmos agora, não te-
remos futuro. Agradecemos

pela UNINASSAU ter vin-
do até nós e ter doado co-
pos reutilizáveis, contribuindo
e oferecendo uma solução
sustentável para nossa cida-
de”, disse o secretário.

A secretária de Educação
de Laranjeiras, Maurina
Cruz, atentou que a presen-
ça da UNINASSAU em La-
ranjeiras foi de caráter
educativo e configura ganho

para a população. “Estamos
abertos a agregar tudo que
traga educação, aprendizado
e orientação para Laranjei-
ras. Estamos à disposição
para sentar e conversar com
a UNINASSAU para desen-
volvermos parcerias de qua-
lidade que venham promover
educação e oportunidade
para o povo laranjeirense”,
afirmou.

Perímetro irrigado de Lagarto estima colheita
de 1M de espigas de milho verde até o São João
Às vésperas do ciclo

junino, os levantamentos pré-
vios da produção de milho
verde no Perímetro Irrigado
Piauí, em Lagarto, já regis-
tram aumento. O incentivo da
Companhia de Desenvolvi-
mento de Recursos Hídricos
e Irrigação de Sergipe
(Cohidro), que fornece irriga-
ção e assistência técnica agrí-
cola aos lotes durante o ano
inteiro, tem repercutido na
expectativa de colheita de
663 toneladas de milho ver-
de, de janeiro até o São João,
auge da demanda pelo pro-
duto. No comparativo com
2020, é possível verificar
que, somente a parcial de
sete meses, já supera o re-
sultado registrado no ano
passado quando foram colhi-
dos 523.190 kg. O bom pre-
ço e a expectativa de um mês
junho mais aquecido para as
vendas têm incentivado o au-
mento da produção entre os
irrigantes.

Renilson de Jesus, agricul-
tor irrigante do perímetro
Piauí, conta que decidiu cul-
tivar o milho verde pela rapi-

dez da colheita e pelo fácil
comércio. Ele, como quase
todo produtor com lote no
perímetro irrigado de Lagar-
to, cultiva uma parte da área
com o milho, nem que seja
para o consumo da família
durante as festividades de
Santo Antônio, São João e
São Pedro.  “Decidi plantar
pela questão da agilidade.
São 75 dias para colher esse
milho ‘feroz’ aqui. Posso co-
lher de inverno a verão e re-
passar para os comprado-
res”, explica. O que anima
bastante os agricultores é o
preço que eles estão conse-
guindo pelo produto: estão
vendendo a espiga, no cam-
po, por R$ 0,40 a unidade.

Apesar da tradição do mu-
nicípio ser o plantio da man-
dioca, em que o cultivo pode
ser feito todo sem irrigação,
com a chegada do perímetro
irrigado em Lagarto, os agri-
cultores têm mudado seus in-
vestimentos, como aponta o
gerente do Piauí, Gildo
Almeida. “Hoje os produto-
res estão investindo mais na
rotação de cultura e, com a

assistência técnica da
Cohidro aqui no perímetro, o
milho verde está sendo pro-
duzido em grande quantida-
de no ano todo”, afirma o
gerente. Gildo destaca que,
além da venda do milho para
consumo, boa parte da pro-
dução também é utilizada
como silagem para alimenta-
ção animal. Dessa forma, o
risco que o produtor irrigante
tem com o milho é mínimo.
Se ele não conseguir escoar
a produção de espigas, pode
vender os pés de milho – com
ou sem espigas – para servir
de ração.

Para o agricultor Rafael
Barbosa, que utiliza o siste-
ma de irrigação por
gotejamento para produzir
milho verde continuamente,
no perímetro Piauí, somente
em seu lote, a previsão de
produtividade gira em torno
de 38 mil espigas por hecta-
re. “Com a irrigação, conse-
guimos manter a produção o
ano todo, mas para a época
do São João o plantio deve
ser feito em abril. Aí conse-
guimos vender tanto para as

cidades vizinhas quanto para
fora do estado. E o que so-
bra damos para o gado”, con-
ta Rafael.  Mais eficiente, em
comparação aos sistemas de
aspersão, a irrigação por
gotejamento é localizada, só
molhando o pé da planta, sem
desperdiçar água – o que
também favorece o uso da
fertirrigação, quando os fer-
tilizantes são diluídos na água
da irrigação para adubar a
planta automaticamente.

Segundo o gerente do pe-
rímetro Piauí, neste ano, o
plantio começou cedo. “No
mês de janeiro já tínhamos
áreas plantadas. A previsão é
de mais de 51 hectares plan-
tados, dando uma estimativa
de produção de mais de 663
mil kg de milho verde colhi-
dos até o fim do mês de ju-
nho”, afirma Gildo Almeida.
Considerando a média de 20
mil espigas por hectare
registradas no perímetro irri-
gado de Lagarto, a produção
esperada até São João é de
1.020.000 de espigas colhi-
das.

Milho verde para o São João

Divulgação
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CARTA DO LEITOR

O que cai com a
ascensão e reeleição

de Bolsonaro

Olavo de Carvalho

1)  Cai: Todo o esquema de
poder construído pelo PT e
seus associados ao longo de
cinquenta anos.

2)  Cai: O centro motor e
FINANCIADOR de todo o
movimento comunista latino-
americano. Portanto, cai tam-
bém o Foro de São Paulo
com as duzentas organiza-
ções que o compõem.

3)  Cai: Os planos interna-
cionais de eliminação da so-
berania nacional brasileira, e
de subjugação do país ao es-
quema globalista.

4)  Cai: Milhares de carrei-
ras e biografias de políticos,
intelectuais e artistas de es-
querda que viveram por anos
usufruindo do dinheiro públi-
co.

5)  Cai: Todo o poder im-
pune do narcotráfico e do
crime organizado em geral,
que tomou conta do Brasil, e
hoje deixa a sociedade tra-
balhadora e honesta, acuada
e refém nas mãos desses mar-
ginais.

6)  Cai: Todas as grandes
empresas da mídia de es-
querda, financiadas com o
dinheiro público.

7)  Cai: Toda a constelação
de prestígios do show
business de esquerda, que
acostumaram a viver como
milionários usufruindo do di-
nheiro público.

8)  Cai: Todo o sistema de
poder, instalado nas univer-
sidades federais, e no siste-
ma de ensino em geral.

A queda de tudo isso é
imediata e automática no
mesmo dia da posse de
Bolsonaro.

Ademais, o famoso “Gigan-
te Adormecido”, o povo bra-
sileiro acordou, e não há can-
saço capaz de fazê-lo voltar
a dormir. É um novo poder
soberano, decidido a subju-
gar ou anular todos os outros.

Por tudo isso, é óbvio, é
patente e inegável que os re-
presentantes do atual esque-
ma de poder, não podem
aceitar uma derrota de ma-
neira alguma em 2022, por-
que não será só uma derrota,
será a sua total DESTRUI-
ÇÃO deles, enquanto gru-
pos, enquanto organizações e
até enquanto indivíduos.

Eles não estão lutando pelo
poder, nem apenas para ven-
cer uma eleição, estão lutan-
do pela sua sobrevivência
política, social, econômica e
até física.

É inconcebível que, nessas
condições, nós que somos
patriotas, que respeitamos e
amamos a Deus, que temos
amor pelo nosso povo e nos-
so país, não lutemos com a
fúria de milhares de leões fe-
ridos, pelo descaso de anos
dessa esquerda no poder,
apelando a todos os recursos
lícitos e ilícitos, morais e imo-
rais, para obter não só a vi-
tória a todo preço, mas, se
possível, a redução do povo
à total inermidade.

Que o povo patriota, lute e
ajude a abrir a mente de al-
guns brasileiros, que ainda
estão alienados e iludidos
com a esquerda, pra que uni-
dos possamos salvar nosso
país, das garras demoníacas
dessa gente!

Divulgação

Divulgação

Empresariado não aceita fazer acordo para
abertura de todo o comércio, porque não quer

sentar à mesa e discutir
 Para o presidente da Fe-

deração dos Empregados no
Comércio e Serviços do Es-
tado de Sergipe (Fecomse),
Ronildo Almeida, a abertura
ou não do comércio nos feri-
ados é assunto polêmico nos
últimos tempos, com o
patronato usando discursos
variados a depender do que
melhor lhe convier.

“Buscando confundir os
governantes e os menos
desavisados, a verdade é que
o empresariado não aceita
fazer acordo para abertura
de todo o comércio em de-
terminadas datas que são fe-
riados, porque não quer sen-
tar à mesa e discutir o fecha-
mento da convenção coleti-
va de trabalho da categoria”,
argumenta Ronildo Almeida.

 “Os próprios empresários
não aceitam fazer acordo
para abertura do comércio, se
negam em discutir reajustes
salariais e dívidas passadas
que o setor tem com os seus
empregados e não debatem
condições de trabalho dos
comerciários e comerciárias,
aguardando decretos gover-
namentais para criar factoides
na opinião pública”, destaca
Almeida.

Divulgação

Presidente da Fecomse, Ronildo Almeida

Segundo o dirigente sindi-
cal, a pauta de reivindicação
dos trabalhadores foi entre-
gue à Federação do Comér-
cio, representada pelo depu-
tado federal Laércio Olivei-
ra, e aos demais empresári-
os, representados pelos seus
sindicatos, no final do ano
passado e não há avanços até
o momento.

“É preciso urgentemente

que o setor patronal desça do
pedestal e venha dialogar com
a comissão de representante
dos trabalhadores e trabalha-
doras. Estamos em um mo-
mento difícil com a pandemia,
onde existem contaminações
e mortes. Precisamos discu-
tir as necessidades da classe
trabalhadora em geral, e as
dos comerciários e
comerciárias, que estão na li-

nha de frente e nenhuma hora
parada durante a pandemia”,
pontua o presidente da
Fecomse.

Ronildo Almeida ressalta
que a categoria continua fir-
me, trabalhando, sem vacina,
enfrentando todos os riscos
diários e movimentando a
economia para o Estado e
para os municípios.

“É preciso que as autorida-
des se sensibilizem e incluam
como prioridades também
esses trabalhadores e traba-
lhadoras que estão na linha de
frente, sem desmerecer as
demais. Nós, comerciários e
comerciárias, estamos garan-
tindo o abastecimento, com
o nosso suor, de todos os
produtos consumidos de for-
ma em geral, desde os ali-
mentos até os medicamentos.
Esperamos mais respeito pela
mão-de-obra comerciária,
que gera impostos e riquezas
para o Estado e para os mu-
nicípios.  Esperamos que nos-
sas necessidades e nossos
pleitos sejam respeitados,
não como um favor, mas
como pagamento pelo traba-
lho efetivo que realizamos”,
argumenta Ronildo Almeida.

Sergipe avança na implantação da Rota da Farinha
O Governo de Sergipe

avança na implantação da
Rota da Farinha. O secretá-
rio de Estado do Turismo,
Sales Neto, recebeu os pre-
feitos Marcell Moade, de
Campo do Brito; Binho, de
São Domingos; e Carivaldo
Souza, de Macambira, que
entregaram o ofício de solici-
tação de enquadramento e
classificação ambiental das
áreas naturais da Serra da
Miaba.

O documento foi produzi-
do pelo grupo de trabalho
composto por técnicos da
Setur e representantes das
respectivas prefeituras muni-
cipais, para estabelecimento
de políticas protetivas e de-
senvolvimento do ecoturismo
na região. A Secretaria de
Turismo encaminhará o ofício
ao secretário do Desenvolvi-
mento Urbano do Estado,
Ubirajara Barreto, com um
pedido de colaboração para
o enquadramento legal e clas-
sificação ambiental da Serra
da Miaba, visando adequa-
ções ambientais,
ordenamento das trilhas e
atrativos mais visitados da
região.

Durante a reunião com os
prefeitos, Sales Neto refor-
çou que a implantação da
Rota da Farinha, um destino
turístico importante para
Sergipe, vai agregar ações do
ecoturismo com o setor pro-
dutivo. “ Demos hoje mais um
passo importante em direção
a concretização da Rota da
Farinha, com os prefeitos dos
municípios envolvidos, entre-
gando, oficialmente, um do-
cumento solicitando os estu-
dos ambientais que vão pro-
mover a proteção dos atrati-
vos naturais da Rota da  Fa-
rinha.  Iremos encaminhar
esse documento junto ao Go-
verno, entregando ao secre-
tário Ubirajara Barreto, para
que as equipes ambientais do
Governo possam tomar as
providências, fazer os estu-
dos, e a gente poder avançar
de forma sustentável nesse
projeto que irá trazer muitos
benefícios para a população
daquela região. Afinal, é um
local que tem muito a se be-
neficiar das atividades econô-
micas provenientes do turis-
mo e da produção da farinha
de mandioca”, ressaltou o
secretário de Turismo.

O prefeito de São Domin-
gos, Binho, ressaltou a impor-
tância de mais uma etapa con-
cluída para a implantação do
projeto Rota da Farinha. “Es-
tou muito feliz em participar
dessa reunião, afinal é mais
um passo importante para
nós, da região Agreste, prin-
cipalmente para o desenvol-
vimento, geração de empre-
gos e renda para o nosso
povo”, afirmou Binho. Para o
prefeito de Macambira,
Carivaldo Souza, a região
avança com o trabalho em
conjunto dos municípios com
o Estado.  “Temos muitas
coisas bonitas para mostrar
ao turista e nós estamos mui-
to satisfeitos, pois acrescen-
tará no crescimento dos vos-
sos municípios”, reforçou.

Já o prefeito de Campo do
Brito, Marcell Moade, falou
da importância de se manter
preservado o meio ambiente
com o turismo sustentável.
“Solicitamos a criação de um
parque estadual da Serra da
Miaba, que contempla os três
municípios, o que possibilita-
rá o desenvolvimento do
ecoturismo, preservando o
meio ambiente, respeitando a

legislação, mas sem suprimir
a vegetação. Precisamos tam-
bém conscientizar os visitan-
tes e turistas de que não de-
gradem o meio ambiente, não
deixem nada além de pega-
das e, não leve em nada, além
de lembranças”, completou o
gestor.

Sobre a Rota da Farinha -
A Rota da Farinha soma mais
de 600 unidades produtoras
dos derivados da mandioca,
uma atividade artesanal, ba-
seada na agricultura familiar,
e que fomenta a economia da
região Agreste. A Rota conta
ainda com ambientes naturais
de grande relevância para o
turismo, por se tratar de áre-
as com belezas naturais, im-
portantes aspectos geológi-
cos, que dão origem às ser-
ras, e recursos hídricos que
propiciam áreas de banho e
contato com a natureza. O
roteiro unirá o turismo eco-
lógico, rural, gastronômico e
de base comunitária propor-
cionando aos turistas uma
experiência imersiva, unindo
a cultura local, trilhas, cacho-
eiras, visitas guiadas às casas
de farinha, e degustação da
culinária típica local.

Magno Monteiro assume interinamente a Prefeitura de Rosário do Catete
O vice-prefeito Magno

Viana Monteiro dos Santos
assumiu, de forma interina, o
cargo de prefeito do Municí-
pio de Rosário do Catete. A
posse aconteceu no mês pas-
sado na sede do Poder
Legislativo Municipal. Mag-
no Monteiro ocupa o lugar
do prefeito Antônio César
Correia Diniz de Resende,
que está internado por ter sido
diagnosticado com o
coronavírus (Covid-19).

Em seu discurso, Magno
Monteiro falou sobre a uni-
dade, principalmente neste
momento, onde o chefe do

Executivo passa por um mo-
mento delicado. “Neste mo-
mento, que eu assumo o car-
go de chefe do Poder Exe-
cutivo, amparado na Lei Or-
gânica do Município de Ro-
sário do Catete, quero refor-
çar a importância da união
entre os setores administrati-
vos e a unidade entre os Po-
deres. A gestão é impessoal
e precisamos caminhar uni-
dos para promover a melhoria
da qualidade de vida dos
rosarenses, sobretudo neste
momento de pandemia da
Covid-19, onde as famílias
precisam ainda mais do Po-

der Público”, ressaltou o pre-
feito interino.

“Reafirmo meu compromis-
so com a população
rosarense em lutar pela uni-
dade e pela governabilidade
para manter as ações já
implementadas pelo prefeito
César Resende. Rosário do
Catete continuará crescen-
do... Não medirei esforços
para promover melhorias em
diversas áreas essenciais, so-
bretudo no enfrentamento da
Covid-19. Este é o momen-
to de união, momento de cui-
darmos das pessoas, onde
precisamos estar presentes,

pois a vida é mais importan-
te. Acreditamos no
restabelecimento pleno da
saúde do prefeito César
Resende e seremos um sol-
dado na luta para fazer de
Rosário do Catete uma cida-
de melhor para se viver” afir-
mou Magno Monteiro.

Filiado ao Republicanos,
Magno Monteiro, 28 anos, foi
eleito vice-prefeito no último
pleito de 2020 na chapa
encabeçada pelo prefeito
César Resende, do Partido
Democrático Trabalhista
(PDT). Monteiro também
ocupou o cargo de vice-pre-
feito de Rosário do Catete no
período de 2017 a 2020
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Mais de 300 sabores de Beiju e
Recheios de Torta de Macaxeira

Estamos trabalhando

com Delivery ou

retirada no local

TURISMO
Férias de julho tem que ser no Eco
Resort Fazenda Foz do Marinheiro

F
érias pede muito es
paço, brincadeiras e
experiências novas, e

para isso, nada melhor do
que o Eco Resort Fazenda
Foz do Marinheiro. Localiza-
do na cidade paulista de Car-
doso, no noroeste do Esta-
do, onde o sol ilumina sem-
pre as águas da represa da
Água Vermelha, que são o
quintal do Eco Resort Foz do
Marinheiro.

Além do empreendimento
ser uma aula de respeito à
natureza, as crianças desco-
brem na fazendinha um mun-
do novo, tendo contato com
vacas, galinhas e outros ani-
mais, podendo participar de
ordenha e vivenciar o nasci-
mento de um pintinho no ga-
linheiro. Encontram também
muita diversão no circuito ra-

dical kids, na pescaria espor-
tiva no lago, no passeio de
cavalo e de charrete, sempre
acompanhadas por
monitores, além das ativida-
des em que pais e filhos pos-
sam se integrar nas áreas de
lazer no geral, como nas duas
piscinas, quadra e campo de
futebol.

Durante todo o mês de ju-
lho, acontece também a festa
julina, com fogueira,
barraquinhas diversas e co-
mida típica, com delícias
como curau, canjica, bolo
milho entre outras.

São sessenta e duas suítes,
todas com terraço, frigobar,
ar-condicionado, telefone,
wi-fi, além de serem pet
friendly. Os adultos também
tem espaço para lazer, po-
dendo aproveitar as águas da

represa para passeios de
caiaque ou uma pescaria,
além do jantares temáticos
que acontecem aos finais de
semana.

O Eco Resort Fazenda Foz
do Marinheiro é um verdadei-
ro paraíso para as férias toda
família a apenas trinta minu-
tos do aeroporto de São José
do Rio Preto, de onde é pos-
sível fazer um transfer para
hotel, tornando a viagem ain-
da mais tranquila.

Eco Resort Foz do Mari-
nheiro Rodovia José de
Abreu, km 12,5 Zona Rural,
Cardoso, SP. Contato:  Ce-
lular/WhatsApp (17) 3466-
6 1 3 3 E - m a i l :
reservas@fozdomariehiro.com.br

Augusto Franco completa 39 anos e precisa
de uma melhor atenção do poder público

I
naugurado no dia 22 de
abril de 1982, o Con
junto Augusto Franco,

localizado na Zona Sul da
capital sergipana, é conside-
rado um dos núcleos
habitacionais mais populoso
da capital, proporcional à
população de grandes cida-
des do Estado como Lagar-
to e Itabaiana, fazendo da
comunidade, um dos locais
que mais se desenvolveram
em Aracaju nas últimas déca-
das.

 Existiam ruas de areia, ca-
sas sem muros e pouca pavi-
mentação. Muita coisa mu-
dou, e o tempo só fez do
Augusto Franco o lugar ideal
para se viver.

A Gazeta parabeniza a to-

dos os residentes, comerci-
antes, prestadores de servi-
ços e religiosos que estão a
cada dia fortalecendo e fazen-
do crescer o Conjunto
Augusto Franco.

Relembrando as grandes
obras construídas no bairro,
como a Igreja Católica, a
Casa de Show Gonzagão, o
complexo do Sesi; além da
Praça da Juventude. São 39
anos de muito progresso.

Reivindicação – Apesar de
um crescimento notável, os
residentes cobram do poder
público, com urgência; um
posto policial, um cartório,
uma agência da Caixa Eco-
nômica e mais cuidado na lim-
peza pela Prefeitura de
Aracaju.

Os bancos da Avenida Ca-
nal 5 estão quebrados, sem
condições de uso. A limpeza
é feita de tempos em tempos,
deixando praças e avenidas
surjas. Os banheiros da Pra-
ça da Juventude estão todos
destruídos.

Durante estes 39 anos de
existência muita coisa mudou
no conjunto. O bairro hoje é
composto por pessoas de
classe média e média alta.
Claro que existem ainda pes-
soas de poder aquisitivo me-
nor, porém, as construções
de grandes prédios apontam
para um patamar elevado.
Afinal de contas, o Augusto
Franco está na zona sul da
capital sergipana.

Antes.....

Depois

Agora veja a situação dos bancos da canal 5

Os bancos da Avenida Ca-
nal 5 estão quebrados, sem
condições de uso. A limpeza
é feita de tempos em tempos,
deixando praças e avenidas
surjas. Os banheiros da Pra-
ça da Juventude estão todos
destruídos.

Durante estes 39 anos de
existência muita coisa mudou
no conjunto. O bairro hoje é
composto por pessoas de
classe média e média alta.
Claro que existem ainda pes-
soas de poder aquisitivo me-
nor, porém, as construções
de grandes prédios apontam
para um patamar elevado.
Afinal de contas, o Augusto
Franco está na zona sul da
capital sergipana.




