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SÃO CRISTÓVÃO

Oposição quer saber onde o prefeito aplicou
os recursos enviados pelo Governo Federal

Divulgação

Neto Batalha questiona o prefeito Marcos Santana

D
urante sessão re
mota, realizada
no mês passado,

na Câmara Municipal de São
Cristóvão, o vereador Neto
Batalha (PP) fez um requeri-
mento verbal recheado de
questionamentos ao prefeito
Marcos Santana. Segundo o
vereador, a população quer
saber o destino dos recursos
enviados pelo Governo Fe-
deral aos municípios brasilei-
ros durante a pandemia.

“Quanto, quando, onde e o
quê fizeram para combater a
pandemia em São Cristó-
vão?”, indagou o parlamen-
tar, apontado como um dos
líderes da oposição no muni-
cípio. Neto Batalha afirma
que não deseja criar polêmi-
ca com o assunto, mas os
questionamentos são neces-
sários porque os vereadores
representam o povo no po-
der legislativo.

“De logo, é importante dei-
xar claro que não estou acu-

sando ninguém, todavia a
população deseja respostas.
Estão nos cobrando nas ruas
e repasso a cobrança para o
senhor prefeito”, explicou.

Segundo o portal da trans-
parência, o Governo Federal
enviou pouco mais de R$ 4
milhões para São Cristóvão,
porém o prefeito informa que
o valor não passa de R$ 1,2
milhão. “Precisamos saber
qual quantia exatamente o
município recebeu”, acres-
centa o vereador.

Recentemente, ele visitou
uma unidade de saúde no
conjunto Eduardo Gomes e
verificou a presença de ape-
nas um respirador mecânico
para todos os pacientes da
região.”O povo quer saber
alguma notícia sobre convê-
nio com o hospital Nosso Se-
nhor dos Passos. Também
perguntam sobre o hospital
de Campanha. Infelizmente,
até agora nada?”, cobrou.

Auxílio Emergencial - Neto

aproveitou para fazer uma in-
dicação neste momento deli-
cado da pandemia. Pediu ao
prefeito que crie um auxílio
emergencial no valor de R$
200,00 para ajudar as pes-
soas mais necessitadas, a
exemplo de artistas e profis-
sionais do setor de bares e
restaurantes.

“Não basta apenas distri-
buir cestas básicas, é neces-
sário ampliar a política social
no município, pois muitos tra-
balhadores perderam a ren-
da e estão passando fome”,
alertou. O vereador disse que
as críticas feitas à gestão do
prefeito Marcos Santana de-
vem ser encaradas como po-
sitivas e que surtam efeito
imediato para a população.

“Desde o dia que tomei
posse, afirmei que faria uma
oposição construtiva. Deve-
mos deixar de lado as dife-
renças partidárias e ideologia
política para somar esforços
em favor da população, afi-
nal é a vida das pessoas que
está em jogo”, apontou.

Deputado pede ampliação de sinal de telefonia

móvel e banda larga no interior sergipano

CARRO PIPA

Atendendo aos apelos de
sergipanos usuários das ope-
radoras telefônicas, que re-
clamam da deficiência e fa-
lhas nos serviços, o deputa-
do estadual Zezinho Sobral
(Pode) apresentou na
Assembleia Legislativa uma
Moção de Apelo a Leonar-
do Euler de Morais, presiden-
te da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel),
solicitando ampliação e
melhoria dos sinais das redes
de telefonia móveis e de ban-
da larga, além da instalação
de novas torres no interior,
especialmente na zona rural.

“Hoje em dia, especialmen-
te neste período de
pandemia, ter um bom sinal
de banda larga e telefonia aju-
da bastante na comunicação
das pessoas e na resolução
de serviços on-line. Muitos
sergipanos, especialmente
jovens, de povoados de
Poço Redondo, Nossa Se-
nhora da Glória, Porto da
Folha, Feira Nova, Monte
Alegre de Sergipe, Nossa
Senhora Aparecida, Canindé
do São Francisco, Gararu e
Pirambu reclamam que as
deficiências nestes serviços
tem causado transtornos de
toda ordem. Nessas localida-
des, é sentida a necessidade
de instalações de novas tor-
res e ampliação de Banda
Larga”, explicou Zezinho
Sobral.

De acordo com o deputa-

Zezinho: “bom sinal nesta época é prazeroso”

do, o serviço de telefonia,
pela sua natureza, é essencial
e de especial importância a
toda a coletividade, devendo
ser prestado de forma efici-
ente e contínua. A Lei nº
9.472/97, que dispõe sobre
a organização dos serviços de
telecomunicações, estabelece
como direitos do usuário o
acesso aos serviços de tele-
comunicações, com padrões
de qualidade e regularidade,
entre outros.

“As melhorias trarão inclu-
são digital, que servirá para
agregar famílias, jovens, cri-
anças, adultos, cooperativas
e instituições. Mesmo com
todos os avanços da

tecnologia, a falta de cober-
tura de telefonia móvel ainda
é um problema recorrente,
principalmente em localida-
des rurais”, pontuou.

Ainda na visão do deputa-
do Zezinho Sobral, “é im-
prescindível que a Anatel fis-
calize também, o cumprimen-
to dos planos periodicamen-
te, tendo por base melhorias
nas taxas para evitar transtor-
nos aos sergipanos que estão
atravessando problemas fi-
nanceiros decorrentes da
pandemia. Esta Moção de
Apelo à Anatel é extensiva a
todas as operadoras de tele-
fonia que atuam no território
sergipano”.

Nesta época de isolamento social,
muita gente se recolhe nas casas de

praias, sítios, fazendas, entre outros,
evitando aglomeração.

Deputado Talysson de Valmir agradece
o retorno da Operação Carro Pipa

OPERADORAS

O retorno da Operação Car-
ro Pipa, este mês, está sendo
bastante celebrado pelo depu-
tado estadual Talysson de
Valmir, PL. Ele é autor da in-
dicação aprovada na
Assembleia Legislativa no úl-
timo dia 25 de março, em que
apela pelo retorno deste ser-
viço, tão importante para mais
de 37.520 mil sergipanos que
sofrem com os efeitos da es-
tiagem.

Sergipe tem hoje 12 municí-
pios em situação de emergên-
cia, de acordo com a Defesa
Civil  Estadual: Canindé do
São Francisco, Tobias Barreto,
Poço Redondo, Carira, Poço
Verde, Nossa Senhora da Gló-
ria, Nossa Senhora Aparecida,
Gararu, São Miguel do Aleixo,
Porto da Folha, Frei Paul,
Pinhão e Monte Alegres, este
último teve a renovação do
decreto de calamidade reco-

nhecida
“O retorno da Operação

Carro Pipa é um alento para
as pessoas que ano a ano so-
frem com os efeitos da estia-
gem. Essa entrega de água
essencial para aplacar os efei-
tos desta situação vivida, es-
pecialmente na região serta-
neja. É também uma esperan-
ça para os pipeiros que esta-
vam passando dificuldade
após esse período de braços

cruzados”, diz Talysson.

A Operação Carro Pipa es-

tava suspensa desde 20 de

fevereiro. Governo diz que

para a  retomada do  serviço

contratou 58 pipeiros. “Espe-

ro que esse importante pro-

grama não venha a ser nova-

mente paralisado. Água é vida

e com vida não se pode brin-

car”, diz.

Talysson de Valmir

DIVULGAÇÃO
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Governo atua em parceria com
Prefeitura para recuperação de
poços rurais antigos em Pinhão

Fernando Augusto

Fernando Augusto

Incluso dentre os limites do
Semiárido, o município de
Pinhão se caracteriza pelas
poucas chuvas. Em localida-
des assim, o abastecimento
humano e a normalidade das
atividades agropecuárias
muito dependem da capta-
ção de água subterrânea,
através de poços perfurados.
Desde 2020, a Companhia
de Desenvolvimento de Re-
cursos Hídricos e Irrigação
de Sergipe (Cohidro) vem
realizando um trabalho de
avaliação e reativação de
poços de sistemas de abas-
tecimento de água
inoperantes em Pinhão. De
janeiro de 2021 até agora,
R$ 14.802,77 já foram in-
vestidos pelo Governo do
Estado em ações de limpe-
za, bombeamento, manuten-
ção corretiva e troca de equi-
pamentos de bombeamento,
em sistemas localizados na
zona rural do município.

Segundo o diretor-presi-
dente da Cohidro, Paulo
Sobral, a partir do
bombeamento dos poços
antigos, é possível constatar
a viabilidade técnica para
uma recuperação. “É essen-
cial fazer o bombeamento,
que ao mesmo tempo limpa
o poço e faz o teste da va-
zão, que é a sua capacidade
técnica de produzir água.
Assim, vamos saber a viabi-
lidade do poço, se ele pro-
duz água em quantidade su-
ficiente para compensar in-
vestir em sua recuperação,
como também conhecemos a
capacidade de equipamentos
necessários para repor, quan-
do estão com defeito. É im-
portante ressaltar que recu-
perar um poço antigo é mui-
to mais eficiente, barato e
rápido, do que perfurar um
novo, dando celeridade ao
atendimento da comunida-
de”, avaliou o presidente.
Paulo Sobral afirma ainda
que, desde o ano passado,
os serviços estão sendo pos-
síveis a partir da cooperação
firmada com a Prefeitura
Municipal.

Secretário Municipal da
Agricultura de Pinhão, Alex
Andrade considera que essa

parceria entre a Prefeitura e
a Cohidro é de suma impor-
tância. “Importante no tocan-
te ao desenvolvimento das
comunidades, com o sofri-
mento que estamos passan-
do agora, em relação a essa
falta d’água, essa estiagem. E
no momento em que procu-
ramos a Cohidro, pronta-
mente recebemos uma mani-
festação positiva a fazer essa
parceria, e hoje já colhemos
frutos. Então, o município
agradece essa parceria, pois
com certeza o caminho é esse:
o da união”, avalia o secretá-
rio. Sobre a finalidade dos
poços que estão sendo sele-
cionados pela prefeitura, ele
explica que a água é usada
tanto para dessedentação
animal, quanto para uso do-
méstico diário. “Já que a água
potável, servida para o con-
sumo humano, está sendo
entregue pela Defesa Civil
Estadual juntamente com o
Exército e prefeitura”, con-
cluiu Alex Andrade.

Serviços
Em fevereiro, as equipes de

bombeamento e limpeza, li-
gadas à Gerência de Perfu-
ração da Cohidro (Geperf),
atuaram nos povoados Serra
Solteira, Espinheiro e Rajas.
Nesta última localidade, em
2020, a Cohidro recuperou
outro poço antigo. O traba-
lho tem continuidade com a
Divisão de Manutenção e Ins-
talação de Poços (Dipoços),
atuando nos poços bombea-
dos pela outra equipe da em-
presa. No povoado Beija
Flor de Cima, já foram subs-
tituídos equipamentos de
bombeamento no sistema de
abastecimento de água, a par-
tir de recursos próprios da
Cohidro e do Fundo Estadu-
al de Combate e Erradicação
da Pobreza (Funcep), atra-
vés de convênio firmado en-
tre a companhia e a Secreta-
ria de Estado da Inclusão e
Assistência Social (Seias).

Já no povoado Diogo, a
Dipoços fez manutenção cor-
retiva. Lá, o pecuarista Pau-
lo Roberto utiliza a água do
poço para saciar a sede do
gado. Segundo ele, são mais
de 200 vacas.

Câmara propõe CPI do peixe estragado e até
aliados fazem críticas ao prefeito de Rosário

 PREFEITURA

DivulgaçãoO
 suposto descarte
de peixe estragado
que teria sido dis-

tribuído pela Prefeitura de
Rosário do Catete foi um dos
temas em destaque na sessão
deste mês da Câmara Muni-
cipal, realizada de forma re-
mota. Em sua fala, o verea-
dor George Santana (DEM)
propôs uma CPI (Comissão
Parlamentar de Inquérito)
para investigar a denúncia,
que teve origem nas redes
sociais do município através
de moradores indignados
com a situação.

“Infelizmente temos um
prefeito desumano. Os cofres
municipais cheios de dinhei-
ro e o povo passando fome,
sem nenhuma assistência. O
prefeito nem sequer olha para
as pessoas. E agora está sen-
do acusado de distribuir pei-
xe estragado na Semana
Santa”, lamenta George.

As reclamações contra
César Resende vêm até mes-
mo da sua base aliada. O ve-
reador e líder da situação,
Tchi da Banda, confessou
que está muito triste com a
administração, e critica a fal-
ta de compromisso do gestor

Vereadores propõem CPI do Peixe

com o pagamento de um
benefício social.

“O prefeito já prometeu
que iria pagar o PIS (Pro-
grama de Inclusão Social),
mas não cumpre”, criticou.
O vereador Rafael Dantas,
do PDT, mesmo partido de
César, também cobrou do
prefeito o pagamento do
PIS. “Não aguento mais o

povo me cobrar”, desabafou.
O vereador Dunga (PT) re-

clamou da falta de atenção do
prefeito com os parlamentares.
Segundo ele, “César nem aten-
de as ligações dos vereadores”.
Ele voltou a reclamar da inse-
gurança no povoado
Siririzinho, “que está entregue
à marginalidade e o prefeito
não cumpre com a promessa

de levar segurança à comu-
nidade”.

O vereador George refor-
çou as críticas ao gestor de
Rosário. “O prefeito está des-
respeitando o Legislativo mu-
nicipal. É preciso que a Câ-
mara se imponha e faça-se
respeitar”, conclamou o par-
lamentar.

E-book de alunos da UNINASSAU é adotado por municípios sergipanos

 LIVRO

Divulgação

A obra infantil vem promovendo cultura

Suzy Guimarães

O  e-book Antologia Lite-
rária de Recontos, produzido
por alunos do curso de Pe-
dagogia da UNINASSAU -
Centro Universitário Maurício
de Nassau Aracaju, foi ado-
tado como livro referência por
escolas de municípios
sergipanos. O livro já é con-
siderado destaque por pro-
fessores da educação básica
de ensino da capital.

A obra faz uma combinação
e adaptação dos contos clás-
sicos da literatura infantil, re-
escritos e apresentados com
temáticas contemporâneas e
várias abordagens
atemporais, porém, importan-
tes para o público infantil e a
sociedade como um todo. “A

obra foi pensada com a fi-
nalidade de proporcionar
aos alunos do curso de Pe-
dagogia, o aprofundamento
e extensão da formação
acadêmica”, atenta a pro-
fessora da UNINASSAU
Aracaju, Alessandra
Monteiro, que orientou os
alunos durante a produção
do e-book.

“A escolha das escolas
pelo e-book vai estimular a
cultura acadêmica, contri-
buindo com a construção
positiva da identidade dos
estudantes, além de promo-
ver o respeito à diversida-
de e a autoestima em sua
formação”, complementa a
professora.

Ler na infância
Alessandra explica que a

obra articula a proposta
metodológica da teórica e prá-
tica, bem como apresenta os
benefícios do ler na infância,
despertando, assim, o gosto
pela leitura e escrita. “Quem lê

possui bem mais habilidade
para escrever. O livro pro-
move essa relação de forma
simples e acessível aos alu-
nos da educação básica”,
conclui Alessandra.

 COMBATE

Isac Silveira reivindica ações concretas no combate a pandemia

Isac Silveira

O vereador Isac Silveira
(PDT) utilizou o espaço do
Grande Expediente da Ses-
são Ordinária da Câmara
Municipal de Aracaju (CMA)
para reivindicar maior atenção
no combate a pandemia cau-
sada pelo novo coronavírus.
O Brasil já registrou mais de
341 mil mortes, e vem supe-
rando a média diária de mor-
tes cotidianamente.

Além disso, o vereador cri-
ticou alguns dados controver-
sos. “Segundo as afirmações
percentuais que estão sendo
divulgadas pela Secretária de
Estado da Saúde: se nós te-
mos 58 cidadãos e cidadãs
que estão à espera de leitos
de UTI, como o Hospital São
José está abaixo de 70% e es-
ses pacientes ainda não foram

regulados para os leitos de
UTI?”, questionou Isac.

Nesse sentido, o verea-
dor ressaltou a tendência de
colapso dos leitos hospita-
lares das redes pública e
particular em Aracaju, e a
urgência em medidas con-
cretas para que mais mor-
tes sejam evitadas, como a
reconstrução do Hospital
de Campanha e a aplicação
do protocolo de isolamen-
to, isto é, o lockdown.

Nesse seguimento, Isac
reivindicou mais atitudes
por parte da Câmara Mu-
nicipal. “Nós somos
fiscalizadores do município
de Aracaju. Nós devemos
ter uma resposta. Não é
mais o momento de sepa-
rar oposição. É o momen-

to de nós, os 24 vereadores,
nos reunirmos e irmos à secre-
tária do município termos reu-
nião com o prefeito, com o go-
vernador. Nós não podemos
ficar nessa apatia”, evidenciou

o vereador.
Este retrato move milhares

de empresas, voluntários,
ongs, entre outros para levar
a comida na mesa desta gen-
te

Lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras,
alimentação saudável, exercício físico e muita Fé

estão vencendo a pandemia.
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Câmara Municipal de
 Estância não paga rescisão

Divulgação

A Casa do Povo descumpre a Legislação

O
 Sindicato dos Ser
vidores Públicos
de Estância e

Arauá (Sindseme) tomou co-
nhecimento da situação que
envolve os ex-servidores
comissionados da Câmara de
Vereadores de Estância
(CVE) e manifestou sua soli-
dariedade à categoria.

Parte desses profissionais
que atuavam com vereadores
que não foram reeleitos tive-
ram suas exonerações decre-

tadas ao fim do último biênio
pelo atual vice-prefeito e ex-
presidente da CVE, André
Graça (PP) e não receberam
suas rescisões e tampouco ti-
veram um retorno sobre tais
atribuições, demonstrando a
total falta de planejamento e
de respeito com os direitos
trabalhista por parte do ex-
presidente.

Ao tempo em que manifes-
ta a sua solidariedade, o
Sindseme se propõe a auxili-

ar tais profissionais no diálo-
go junto à nova mesa direto-
ra da Câmara de Vereado-
res. O sindicato entende que
há condições para que o pre-
sidente Misael Dantas (PSC)
ordene o pagamento desses
direitos, tendo em vista que
o orçamento em 2021 é de
R$ 7.656.050,33 (Sete mi-
lhões, seiscentos e cinquenta
e seis mil, cinquenta reais e
trinta e três centavos) e o atual
repasse da Prefeitura de Es-

tância à CVE gira em torno
de R$ 650 mil ao mês, se-
gundo dados do próprio site
da Câmara.

Somando as duas últimas
parcelas deste repasse, ca-
racterizado como
“Duodécimo”, a Câmara
Municipal arrecadou R$
1.301.160, 86 (Um milhão,
trezentos e um mil, cento e
sessenta reais e oitenta e seis
centavos).

Amilton Fontes permanece como presidente da Câmara de Lagarto

ELEIÇÃO

Divulgação

Este mês, ocorreu a eleição
da mesa diretora da Câmara
Municipal de Lagarto para o
biênio 2023/2024. O pleito
inicialmente contaria com três
chapas, porém duas foram
retiradas. Dessa forma, a cha-
pa única recebeu 15 votos, o
que decidiu que o atual pre-
sidente da Casa Legislativa,

Amilton Fontes (PSC) per-
manece no comando da Câ-
mara pelos últimos dois anos
desta legislatura.

Ao seu lado, compõem a
chapa os vereadores: Wa-
shington da Cruz Silva, o
Washington da Mariquita,
como vice-presidente; Vilanio
João dos Santos, o Vilanio do

Treze, como 1º secretário, e
Marta Maria de Carvalho
Nascimento, a Marta da
Dengue, como 2ª secretária.

A decisão foi transmitida
ao vivo pelo YouTube “Câ-
mara Municipal de Lagarto”.
Para o presidente, o senti-
mento é de satisfação pela
confiança dos parlamenta-

res. “Isso é fruto da convic-

ção dos colegas desta Casa

de que o trabalho está sendo

bem feito e de que continua-

remos exercendo bem esta

posição. Temos muito a evo-

luir, mas o caminho está bem

pavimentado”, afirmou ele.

Com chapa única, Amilton Fontes é reeleito para mais dois anos

Recuperação da rodovia entre Lagarto e Riachão está 91% concluída
A revitalização dos 19 km da

rodovia SE-170, entre os mu-
nicípios de Lagarto e Riachão
do Dantas, já está com 91%
dos serviços executados. O
trecho se integra aos 32 km já
revitalizados no percurso en-
tre Riachão do Dantas e
Tobias Barreto, seguindo o
novo padrão estabelecido nas
rodovias estaduais. Inserida no
Pró-Rodovias, programa que
faz parte do Avança Sergipe,
cuja missão é reaquecer a eco-
nomia do Estado, a obra rece-

be investimentos na ordem de
R$ 12.107.678,13.

Os serviços compreendem
reciclagem do asfalto,
terraplanagem, drenagem, pa-
vimentação asfáltica, implan-
tação de meio-fio em concre-
to em alguns trechos, e, por
fim, sinalização vertical e ho-
rizontal. O engenheiro civil e
responsável pela execução da
obra, Carlos Gines, diz que os
trabalhos se encaminham para
a conclusão. “Estamos, atual-
mente, executando os dispo-

sitivos de drenagem e as sina-
lizações horizontais da rodovia,
e logo ela estará concluída”,
explica.

São seis metros de pista de
rolamento (cada uma com três
metros de largura) e dois
metros de acostamento (um
para cada lado da via), a obra
é realizada pelo Governo de
Sergipe, por meio da Secreta-
ria de Estado do Desenvolvi-
mento Urbano e
Sustentabilidade (Sedurbs) e
do Departamento Estadual de

Infraestrutura Rodoviária de
Sergipe (DER).

Com o serviço de
reciclagem, o ganho ambiental
na obra também é destaque.
“Toda a pavimentação retira-
da da rodovia é encaminhada
para a recicladora onde é fei-
to o processamento de junção
com britas e outros materiais
e retorna para a obra com
mais consistência e servindo
de complemento para as ca-
madas de base que receberão
o asfalto.

Vereadores
preocupados com

contrato da Prefeitura
com o Hospital São

João de Deus
Os vereadores de Laranjei-

ras destacaram na sessão
deste mês, a preocupação
com os trabalhadores que
prestam serviço no Hospital
São João de Deus, tendo em
vista que o contrato da As-
sociação que administra a
unidade de saúde com a Pre-
feitura vence no final deste
mês.

“Muitos trabalhadores es-
tão apreensivos com o encer-
ramento do contrato da as-
sociação e a Prefeitura. O
maior medo de todos é o
desemprego, o pagamento de
salário em atraso e dos di-
reitos trabalhistas. Nós, en-
quanto representantes do
povo, estamos atentos e ao
lado da classe trabalhadora”,
disse o vereador José Carlos
Sizino Franco (JJ).

A vereadora Maria
Aparecida Dias (Cida de
Janio) também reafirmou a
preocupação com os traba-
lhadores e acrescentou que
alguns serviços do Hospital
estão prejudicados. “Os ser-
viços no Hospital São João
de Deus estão precários e os
trabalhadores estão bastan-
te apreensivos com toda a
situação, mas quero reafirmar
a minha preocupação e dizer
que também estou ao lado da
população e dos trabalhado-
res. Vamos resolver a situa-
ção da melhor maneira pos-
sível”, ressaltou Cida.

Quanto ao pagamento de
salário atrasado, os verea-

dores Adriano Carvalho e
Rogério Matos destacaram
que os vencimentos referen-
tes ao mês de fevereiro pas-
sado, serão creditados nesta
sexta-feira na conta de todos.
Rogério acrescentou ainda
que os trabalhadores desejam
permanecer desenvolvendo
suas atividades no hospital.
“Mesmo que venha outra
empresa ou associação ad-
ministrar o Hospital São João
de Deus, os trabalhadores
pretendem permanecer em
seus postos de trabalho. Vá-
rios profissionais me relata-
ram esse desejo”, acrescen-
tou.

O último a usar a tribuna
para destacar a situação do
hospital São João de Deus foi
Adriano Carvalho, que, além
de reiterar a preocupação
com os trabalhadores, reafir-
mou a precariedade nos ser-
viços. “Estamos torcendo
para que os salários de mar-
ço e abril sejam pagos cor-
retamente, assim como, to-
dos os direitos trabalhistas.
Vamos exercer o nosso pa-
pel fiscalizador, enquanto ve-
readores. Queremos que os
serviços sejam executados
com excelência, visto que do
jeito que está não pode con-
tinuar. A nossa população
vem sofrendo bastante e mui-
tos precisam se deslocar para
outras cidades e realizar pro-
cedimentos simples”, frisou
Adriano.

Divulgação

Trabalhadores deste hospital apreensivos

Novas empresas em
Sergipe crescem
40% no primeiro
trimestre de 2021

Sergipe teve um aumento
de 40% no primeiro trimes-
tre de 2021 na abertura e al-
teração de novas empresas,
comparado ao mesmo perí-
odo do ano passado. Segun-
do dados da Junta Comerci-
al de Sergipe (Jucese), 1.418
mil novos empreendimentos
foram inaugurados no Esta-
do.

Segundo a Jucese, o Esta-
do registrou um aumento de
54% no número de altera-
ções realizadas; mais de 3 mil
alterações foram registradas
de janeiro a março deste ano.
O saldo revela que o
empresariado sergipano bus-
cou formas para manter o
negócio em funcionamento
durante a pandemia. Ainda
no primeiro trimestre,

Sergipe baixou 801 empre-
sas diante de 1.418 novas
constituições

A Junta Comercial também
é destaque na categoria 100%
Digital. O Governo do Esta-
do, através da Jucese, inves-
tiu em tecnologia para dar
celeridade aos processos de
abertura de empresas, tor-
nando os trâmites menos bu-
rocráticos e mais rápidos por
meio do Portal Agiliza
Sergipe.

A Jucese também
disponibiliza canais de aten-
dimento criados para orien-
tar os seus usuários por meio
do Call Center, assistente vir-
tual e, mais recentemente,
vídeos tutoriais do canal
Agiliza Sergipe, no YouTube.
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FAROLÂNDIA

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

Estamos trabalhando

com Delivery ou
retirada no local

A J&A Assessoria
Contábil foi agraciada

com o prêmio melhores
do ano, realizado em sua

6ª edição. “Este
reconhecimento muito
nos honra, e indica que
estamos no caminho

certo, prestando serviços
contábeis de qualidade
aos nossos clientes.

Venha você também para
a J&A”, disse o

presidente da Assessoria
Contábil Josevaldo
Mota, ao receber o

prêmio.

TURISMO
Operação aérea da
Itapemirim inclui

Sergipe nos novos voos
O secretário de Estado do

Turismo, Sales Neto, partici-
pou de reunião com o diretor
comercial da ITA Transpor-
tes Aéreos, Lincoln Amano,
que resultou com o anúncio
da operação de voos em
Sergipe ainda neste ano, mas
com data em relação a pro-
gramação de voos ainda a
definir. O encontro ocorreu
este mês, de forma on-line.

Em Sergipe, também está
previsto, além do transporte
de passageiros, o transporte
de carga aérea, importantes
para fortalecer a demanda de
passageiros e o desenvolvi-
mento econômico do estado,
como afirma o secretário
Sales Neto. “Recebemos
com muita alegria, o anúncio
de operações em nosso des-
tino pela empresa Itapemirim.
Isso vem a fortalecer a ativi-
dade aérea e integrar, ainda
mais, Sergipe aos principais
centros econômicos do Bra-
sil. Isso possibilita também o
desenvolvimento do turismo
de negócios e o fortalecimen-
to da atividade econômica,
potencializando a demanda
turística, como a atividade de

lazer, e consequentemente, o
maior fluxo de turistas. É bom
lembrar que o interesse das
companhias em Sergipe pas-
sa também pelas medidas de
incentivos ao setor aéreo pelo
governador Belivaldo Cha-
gas”, afirmou o secretário.

O início das operações ain-
da não tem data marcada,
visto que a empresa está re-
cebendo os aviões e aguarda
a resolução de questões bu-
rocráticas para obter as
certificações junto à Anac
(Agência Nacional de Avia-
ção Civil), bem como todo o
processo para liberação dos
voos.

Todas as aeronaves terão a
padronização na cor amare-
lo, no modelo A320, e serão
fabricadas pela Airbus, com
capacidade para transportar
até 185 passageiros e peso
máximo de 89 toneladas. As

aeronaves contarão com sis-
tema fly-by-wire, que consis-
te em uma navegação com
interface eletrônica e autono-
mia de 6.100 km. Antes de
Sergipe, eles começarão a
operar entre os destinos São
Paulo, Belo Horizonte,
Brasília, Rio de Janeiro, Vi-
tória, Curitiba, Florianópolis,
Salvador, Porto Alegre.

Participaram também da
reunião o secretário da Indús-
tria, Comércio e Turismo de
Aracaju, Marlysson Maga-
lhães, o diretor de relações
institucionais da Aena Brasil,
Enrique Martin e o diretor de
operações, Felipe
Cavalcanti, além do superin-
tendente do Aeroporto de
Santa Maria, Wanderson Sil-
va, o gerente comercial da
ITA Transportes Aéreos, Gui-
lherme Fussi e a servidora da
Semict, Carla Levita.

Prefeitura de
Aracaju abandona
a Biblioteca Ivone
de Menezes Vieira

D
esde que começou
a pandemia, prati
camente um ano

atrás, a Prefeitura de Aracaju
pouco está ligando para a
Biblioteca Municipal Ivone de
Menezes Vieira, localizada no
Conjunto Habitacional
Augusto Franco, na
Farolândia, zona sul da capi-
tal sergipana. Com suas por-
tas fechadas, devido ao iso-
lamento social, proposto pelo
Governo de Sergipe e segui-
do pela Prefeitura de
Aracaju, o estabelecimento
de leitura e pesquisa se en-
contra abandonado.

Moradores que residem

próximo a localidade recla-
mam da sujeira, visto que in-
setos nocivos a doenças fa-
zem morada na Biblioteca e
eles temem que esses animais
cheguem até as suas residên-
cias, como por exemplo,
muriçocas, cobra, ratos e
outros.

A Biblioteca está coberta
de mato. Lixo por todos os
lados. Segundo informações,
o local está servindo, vez por
outra, de abrigo de marginais,
quando eles pulam o portão
para usar drogas e fazem ou-
tras atrocidades mais.

GAZETA – A reportagem
da Gazeta tentou um contato

com a Secretaria Municipal
da Educação, mas, não tinha
ninguém para falar sobre o
assunto. Segundo informa-
ções da telefonista, a asses-
sora de comunicação, por
nome Grace está em férias e
o seu substituto, por nome
Marcos, seu telefone encon-
trava fora de área.

Os residentes fazem um
apelo para que o prefeito
Edvaldo Nogueira resolva
essa situação, limpando o
ambiente e, se não funcionar
mais, que der outro destino
ao prédio, totalmente aban-
donado.

Totalmente abandonada e o lixo toma conta do local

Este é o retrato da situação da Biblioteca
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