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Evaneide Nascimento, conhecida como Ga-
lega da Malvina, convida a seus amigos e
parceiros da Instituição Chave do Futuro,
para comemorar juntos seu aniversário, no
dia 2 de outubro, de 2021, às 20 horas, na
Rodovia Airton Senna, 2121, Mosqueiro.
Confirme sua presença com Vanuzia (79) 9
8149 - 0151

“Meu presente é brinquedos e alimentos
não perecíveis, que serão distribuídos com
crianças pobres no dia 12 de outubro e fa-
mílias carentes”, pede a Galega da Malvina.

Galega da Malvin8

Galega da Malvina

Av. Pedro Calazans, 717 – Centro – Aracaju –SE
Telefones: (79) 3222-0366 / 99993-0366

Promoção válida até 30/09/2021
Os valores poderão sofrer

alterações sem aviso prévio.
Não estão inclusos valores

adicionais. Imagem
ilustrativas
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 Prefeitura de Neópolis vai
pavimentar cinco povoados
O

 deputado federal
Laércio Oliveira
(PP) participou,

este mês, da assinatura de or-
dem de serviço para pavi-
mentação de cinco localida-
des do município de Neópo-
lis: Povoados Flor do Brejo,
Tenório, Passagem e Tiririca,
além da travessa mestre Abel,
na cidade, fruto de uma
emenda de sua autoria no
valor de R$ 1,2 milhões. Ao
longo do seu mandato, Laér-
cio já destinou mais de R$ 3,8
milhões para o município de
Neópolis.

“Não tem gratificação mai-
or para um político que rece-
ber o carinho e o reconheci-
mento do povo. E esse reco-
nhecimento a gente só pode
compensar através de recur-
sos, porque as Prefeituras
não tem condições de viver
sem uma relação com o Go-
verno Federal, e essa relação

se faz através das bancadas
federais. E eu tenho um com-
promisso muito grande com
Neópolis porque fui o depu-
tado federal mais bem vota-
do aqui, com quase 1.500
votos. Trazer esses recursos
é uma satisfação muito gran-
de. É a certeza que eu estou
retribuindo aquilo que recebi
antes”, afirmou Laércio Oli-
veira.

A solenidade contou com a
presença do prefeito Célio de
Zequinha, vice-prefeito Fran-
cisco Antunes, deputado es-
tadual Luciano Pimentel, su-
perintendente da Companhia
de Desenvolvimento dos Va-
les do São Francisco e do
Parnaíba (Codevasf), Mar-
cos Alves, além de vereado-
res, secretários municipais e
lideranças políticas.

Visitas no Baixo São
Francisco

Laércio deu prosseguimen-

to a sua agenda pelo interior
do Estado, onde tem manti-
do diálogo com prefeitos, li-
deranças locais e moradores.
Em Ilha das Flores, ao lado
do governador Belivaldo
Chagas, deputados estadu-
ais, federais, prefeitos da re-
gião do Baixo São Francisco
e secretários, ele participou
da entrega de 90 toneladas de
sementes de arroz para 1.020
famílias, um investimento do
Governo do Estado em mais
de R$ 438 mil.

Continuando a agenda, o
parlamentar esteve em San-
tana do São Francisco, onde
foi recebido pelo prefeito Ri-
cardo Roriz e sua esposa
Renata. Além de tratarem
sobre emendas parlamentares
e o cenário político atual, tam-
bém foi discutido as potenci-
alidades do município, que
tem a cerâmica como uma das
principais atividades econô-

micas. Laércio sempre
apoiou o município com
ações na área da saúde, re-
forma de escolas, compra de
caminhão e outros veículos,
além de pavimentação, em
um total de R$ mais de 1,8
milhões em emendas desde o
início do seu mandato.

“Queremos agradecer ao
deputado pela visita ao nos-
so município. Um parlamen-
tar conhecido nacionalmente
que luta por todo o povo ser-
gipano, que conduz suas
emendas, principalmente,
para os municípios mais po-
bres. No passado você des-
tinou recursos para a nossa
cidade e continua enviando.
Obrigado pela dignidade do
seu mandato, mostrando
cada vez mais que você é um
parlamentar de todos, sem
exceção. Não tem esquerda,
não tem direita, você traba-
lha para todo”, disse Ricar-
do Roriz.Deputado Federal Laércio Oliveira

Divulgação

INFORMÁTICAGYN



GAZETA HOJE -  MUNICIPIOS SETEMBRO 2021 Página 2

ESPORTEGoverno do Estado investe na geração de renda
no campo por meio do incentivo a produtores

E
m 2020 e 2021,
mesmo com a pan
demia da Covid-19,

o Governo do Estado inves-
tiu em projetos para incenti-
var a expansão da economia
rural. Foram cerca de R$
20,5 milhões investidos para
fortalecimento de diversas
cadeias produtivas, como o
milho, além de investimentos
na plantação da palma forra-
geira, citricultura e no melho-
ramento genético do gado,
por exemplo, dentre diversas
outras ações.

Em cada região, o governo
busca identificar a vocação
produtiva local e, a partir des-
ses potenciais produtivos, in-
veste no homem e mulher do
campo para que tanto a agri-
cultura familiar quanto o agro-
negócio sejam fortalecidos e
assim sejam gerados empre-
gos e renda. A atuação do
Estado nos mais diversos se-
tores possibilita que Sergipe
continue trilhando o caminho
do desenvolvimento.

É o que acontece com a re-
cuperação de viveiros para
citricultura, que recebeu R$
150 mil em investimentos em
2021. Com foco na produ-

ção da borbulha de citros –
tecnologia que utiliza peque-
nos brotos retirados de ga-
lhos de frutas cítricas isentas
de doenças para produzir
mudas de alta qualidade, o
Governo do Estado disponi-
bilizou 500 mil borbulhas
para viveiristas, para a pro-
dução de mudas e posterior
distribuição aos citricultores
dos 14 municípios que com-
põem a região citrícola:
Arauá, Boquim, Cristinápo-
lis, Estância, Itaporanga, In-
diaroba, Itabaianinha, Lagar-
to, Pedrinhas, Riachão do
Dantas, Salgado, Santa Lu-
zia, Tomar do Geru e Umbaú-
ba.

Além disso, o Governo do
Estado também injetou R$
126 mil no Programa de Ava-
liação de Análise de Solo. O
objetivo da ação é identificar
a capacidade que o solo tem
de prover os nutrientes para
plantas, garantindo a melho-
ria da produtividade das cul-
turas. O programa acontece
em 2 mil propriedades, loca-
lizadas em 28 municípios ser-
gipanos, sendo 14 na região
citrícola e 14 no semiárido,
com a realização de aproxi-

madamente 4 mil amostras de
solo. No semiárido são be-
neficiados Simão Dias, Aqui-
dabã, Pinhão, Carira, Canin-
dé de São Francisco, Poço
Redondo, Porto da Folha,
Monte Alegre, Nossa Senho-
ra de Lourdes, Gararu, Itabi,
Nossa Senhora da Glória,
Tobias Barreto e Poço Ver-
de. O Governo também rea-
lizou a distribuição de 90 to-
neladas de sementes de ar-
roz, que resultou em R$ 500
mil em investimentos, benefi-
ciando especialmente o Bai-
xo São Francisco.

Entre 2020 e 2021, houve
também investimentos de R$
430 mil em IATF; R$ 723 mil
em distribuição de raquetes
de Palma Forrageira, R$ 1,8
milhão nos programas de
Aquisição de Alimentos
(PAA) e Leite (PAA-Leite),
além de R$ 9 milhões em
aquisição de equipamentos
para a agricultura familiar.
Outros R$ 7,8 milhões foram
investidos no acesso à água,
através de projetos como
Dom Távora, Água Para To-
dos, Água Doce, bem como
convênios com o Incra,
MDR, Seias, Seagri e Cohi-

dro. Os investimentos totali-
zam cerca de R$ 20,5 mi-
lhões.

Outros investimentos
Além destes R$ 20,5 mi-

lhões, o Governo do Estado
continuou investimento no
setor, nos últimos meses do
ano, quando prorrogou o be-
nefício que reduz a alíquota
do ICMS do milho em grão
de 18% para 2%. O incenti-
vo está em vigor desde outu-
bro de 2019, possibilitando
que grandes e médios produ-
tores tenham maior competi-
tividade na comercialização
do milho em grão.

A bacia leiteira do estado
de Sergipe, que é a sexta
maior em produtividade de
leite no país, de acordo com
dados divulgados em julho
deste ano pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), também rece-
beu investimentos importan-
tes. Neste mês de agosto, foi
criado o programa Pró-Ser-
tão Bacia Leiteira, que bene-
ficia 3,7 mil famílias sergipa-
nas, com investimentos que
chegam a cerca de R$ 4,6
milhões.

Cristiano Ronaldo recebe
certificado do ‘Livro dos
Recordes’ por gols pela

seleção de Portugal

A
os 36 anos, craque
acumula oito mar
cas reconhecidas

pelo Guinness World Recor-
ds. Dois dias depois de bater
a marca de maior goleador de
seleções masculinas da histó-
ria, o português Cristiano Ro-
naldo recebeu este mês, um
certificado do Guinness
World Records, o Livro dos
Recordes, por seus 111 gols
com a camisa de Portugal.
“Obrigado ao ‘Guinness
World Records’. É sempre
bom ser reconhecido como
um quebrador de recordes
mundiais. Vamos continuar
tentando definir os números
ainda mais altos”, comemo-
rou Ronaldo nas redes soci-
ais da instituição. Essa não é
a primeira vez que o jogador
do Manchester United rece-
be um desses certificados.

Aos 36 anos ele tem sete ou-
tras marcas reconhecidas
pelo Guinness. São elas:

Jogador com mais gols na
Liga dos Campeões (134)

Jogador com maior núme-
ro de gols em uma única edi-
ção de Liga dos Campeões
(17)

Jogador com maior núme-
ro de gols em competições
europeias, incluindo elimina-
tórias (50)

Atleta com mais seguidores
no Twitter

Pessoa com mais seguido-
res no Instagram, depois de
ultrapassar Selena Gomez em
2017

Atleta com maior número
de curtidas no Facebook
(124.726.150)

Perfil de atleta mais visuali-
zado na Wikipedia (112 mi-
lhões de visualizações)

 Cristiano Ronaldo

Valtteri Bottas é anunciado como
piloto da Alfa Romeo para 2022

A Alfa Romeo anunciou,
este mês,  que Valtteri Bottas
será um de seus pilotos na
temporada 2022 da Fórmula
1. Vice-campeão mundial nos
últimos dois anos com a Mer-
cedes, o finlandês comemo-
rou o acerto com a equipe.
“Se abre um novo capítulo na
minha carreira. Estou emoci-
onado de me juntar à Alfa
Romeo, para que será um
novo desafio com um fabri-
cante lendário. Será uma hon-
ra representar esta marca”,
disse o profissional de 32
anos. “Tenho mais fome do
que nunca de correr pelos re-
sultados e, quando chegar ao
momento, pelas vitórias”,
completou Bottas, que subs-
tituirá o compatriota Kimi
Raikkonen, campeão mundial
de 2007 que anunciou apo-
sentadoria recentemente.

Bottas assumiu a titularida-
de da Mercedes em 2017
após passagem pela Williams.
Agora, ela deixará a escude-
ria em que ajudou a construir
um domínio no Mundial de
Construtores, embora não

tenha conseguido superar o
britânico Lewis Hamilton, de
quem sempre foi companhei-
ro. Apesar disso, ele não con-
seguiu construir uma rivalida-
de com o dono do carro 77,
que pulverizou algumas das
marcas históricas da Fórmu-
la 1. Na atual temporada,
Bottas é o terceiro colocado
no Mundial de Pilotos, com
123 pontos conquistados em
13 provas, atrás na tabela de
Hamilton e do holandês Max
Verstappen, que lidera a clas-
sificação da temporada.

Até o momento, Bottas
soma 170 Grandes Prêmios
disputados na Fórmula 1,
com 63 pódios, 17 pole po-
sitions e 17 voltas mais rápi-
das. O diretor da equipe,
Frédéric Vasseur, deu boas
vindas ao piloto que ainda
defenderá a Mercedes no res-
tante da temporada e garan-
tiu que a aquisição é impor-
tante para os próximos pas-
sos do time suíço. “O con-
trato de vários anos dá a nós
e a Valtteri, como equipe, a
estabilidade que precisamos
para construir nosso projeto”

Momento politico em Estância ganha rumo
O momento político em

Estância ganhou rumo. O ex-
prefeito de Estância e ex-de-
putado estadual, Ivan Leite
(PSDB), nunca expressou
receio em falar somente a
verdade sobre os seus parti-
dários políticos, que tentam
estacionar Estância do pro-
gresso, até porque é um po-
lítico que sempre agiu com
lealdade com todos.

Ivan Leite é decido no que
diz e faz, e mais, o que ele
deixa transparecer é que está
pronto e capacitado para en-
frentar a campanha para de-
putado federal, que começa
no próximo ano.

Na sua entrevista concedi-
da ao JL Política, Ivan Leite
voltou a dizer sobre o com-
portamento político do atual
prefeito de Estância, Gilson
Andrade (PSD), que, aliás,
chegou onde está na política,
isso é inegável, graças ao res-
paldo político que Ivan Leite
construiu no Estado e prepa-
rou Gilson para lhe suceder
(por isso cai por terras, o que
Gilson disse ontem, quarta-

feira, 1º, na rádio Rio FM,
que ‘Ivan não prepara nin-
guém’). Todo mundo sabe
que Gilson não foi grato.

E na época que Ivan Leite
chegou ao seu primeiro man-
dato de prefeito ( em 03/10/
2004,pelo Partido da Social
Democracia Brasileira-
PSDB, com o n° 45, obteve
15.603 votos), quem ele con-
vidasse para integrar a sua
chapa majoritária, seja quem
fosse, ele sairia de todo jeito
vitorioso, porque o seu nome
já estava na ‘boca dos estan-
cianos’.

Foi o nome de Gilson An-
drade, o que Ivan deu espa-
ço e o preparou para lhe su-
ceder. Toda Estância acom-
panhou esse ato partidário.
Gilson Andrade virou o seu
vice em 2004. E de lá para
cá, ou melhor, de 2004 até
2018, Ivan sempre fiel, este-
ve ao lado de GA.

Em 2004, Gilson Andrade
andava ‘caçando’ um espa-
ço na política estanciana. E foi
justamente Ivan Leite que o
‘abraçou’.  Por isso, Gilson

Andrade, mais uma vez, falta
com a verdade, quando dis-
se que Ivan Leite não “pre-
para ninguém para ser o seu
sucessor”. Foram 14 anos
que Ivan Leite foi “usado” por
Gilson.

Por isso, repercutiu positi-

vamente em Sergipe, o que
Ivan Leite pensa politicamen-
te de Gilson Andrade. Ele
destacou que, na realidade,
demorou a perceber que foi
apenas usado por Gilson An-
drade.

Ivan Leite

Divulgação

Divulgação
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CARTA DO LEITOR

Um adolescente  escreveu no
Facebook:

(Augusto Boisson)

Se eu fosse o BOLSONARO apareceria amanhã com um
Rolex foda, comprado com um dos cartões corporativos, de-
mitiria todos os ministros e colocaria todos por indicação
política, liberaria os presos, aumentaria todas as taxas de ju-
ros, lotearia as estatais e distribuiria o dinheiro do roubo num
novo mensalão. Acabaria com todos os acordos com os EUA
e voltaria a injetar dinheiro em ditaduras estrangeiras, voltaria
a dar milhões para as ONGs, estatizaria todas as empresas
privatizadas nas últimas décadas, daria alvará para o MST
voltar a invadir terras alheias, colocaria 2% do PIB para lei
Roubanet, voltaria o sigilo para operações bancárias de cré-
dito, voltaria a ter 39 ministérios dando um a cada partido,
voltaria e aumentava a taxa sindical, tiraria os critérios de fi-
cha limpa para cargos comissionados, revogaria o pacote anti-
crime, revogaria a reforma da previdência, revogaria a lei de
combate a fraudes previdenciárias, voltaria com o imposto
total para o câncer e HIV, devolveria todas as drogas apre-
endidas nesse tempo para o PCC e o CV, voltaria todos os
processos que foram digitalizados para papel e presencial,
voltaria os 21 mil cargos e funções remuneradas por indica-
ção no governo, tiraria a internet gratuita para os 3 milhões de
estudantes, tiraria o BRASIL do acordo de livre comércio
entre o Mercosul e União Européia, voltaria a irrigar a mídia
com dinheiro, entre mil e outras medidas!!! E dane-se esse
povo ingrato e ignorante! Afinal a mídia iria noticiar “final-
mente BOLSONARO  começou a dar certo”.

 Ah! se não fosse a VITÓRIA DO BOLSONARO
Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que o

STF protege BANDIDOS
Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que a

parte da mídia mente porque muitos jornalistas são militantes
esquerdistas.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que o
Congresso só quer ficar no velho sistema do toma lá dá cá.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que há
ministérios aparelhados que resistem, querendo continuar a
impor sua doutrina esquerdista.

Se não fosse BOLSONARO, nós não saberíamos que há
governadores autoritários e que, além de não providenciar
nenhuma ajuda ao povo na pandemia, fizeram de tudo para
falir empresas e de desempregar gente.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que ha-
via centenas de obras paradas.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que os
médicos cubanos não recebiam salários integrais. Cuba fica-
va com 80 %.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que mui-
tos “médicos” cubanos não eram médicos, pois fugiram do
Brasil, antes da posse dele. MEDO de serem presos.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que a
MÍDIA recebia BILHÕES em forma de propaganda de es-
tatais.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que mui-
tos jornalistas se declaram autônomos para não pagar 27,5
% de Imposto de renda.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que os
nordestinos eram propositalmente deixados sem água para
serem explorados por caminhões pipas de famílias podero-
sas.

Se não fosse BOLSONARO nós não saberíamos que
ONGs recebiam dinheiro sem controle.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que a
França tem mais de 40 usinas nucleares. Os rejeitos vão ficar
na natureza por centenas de anos.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que a
Noruega AINDA caça baleia.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que uni-
versitários pensam que há girafas na Amazônia.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que a
ALEMANHA tem sua matriz energética baseada AINDA no
carvão.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que os
agricultores da França estão contra a acordo UE - MERCO-
SUL.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia.A França
explodiu bombas A em Mururoa. A radiação acabou com a
natureza por mil anos.

Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que os
europeus não têm LEI de reserva legal. Nem de proteção
das margens.

NENHUM país tem um PROJETO de PROTEÇÃO de
animais marinhos como o BRASIL.

PROJETO TAMAR.
Vão se catar europeus. Façam algo útil
Se não fosse BOLSONARO a gente não saberia que para

a Globo, Porto Velho fica em Roraima.
Se não fosse BOLSONARO hoje seríamos uma Venezue-

la! E você teria que comer seus animais de estimação.
Se vc não apoiar o GOVERNO BOLSONARO podemos

ser a nova Argentina. E suas propriedades, serão relativiza-
das. Suas poupanças confiscadas!

Danielzinho é candidato a
 deputado estadual em 2022

DivulgaçãoD
anielzinho Quarto
de Milha, cantor,
vaqueiro, nascido

em Aquidabã, no povoado
Campo Redondo, conhecido
em todo o Nordeste, onde
canta forró, é candidato a
deputado estadual nas elei-
ções de outubro de 2022.
Danielzinho ainda não tem
partido político, mas começa
a receber convites para regis-
trar filiação e disputar o man-
dato.

 Danielzinho disse que a sua
candidatura a deputado esta-
dual está decidida e se man-
tém “disposto e firme para
disputar um mandato parla-
mentar pela primeira vez, ten-
do como missão trabalhar
pelo povo, principalmente o
sertanejo, que não tem fiéis
representantes nos legislati-
vos”

Ainda tímido para atuar na
política, Danielzinho Quarto

Danielzinho Quarto de Milha

de Milha disse que tem sido
procurado para exercer o
mandato, e vai buscá-lo nas
próximas eleições, embora
revele que “está buscando
coragem para a campanha,
mas começa a perceber que
há necessidade de um va-
queiro na Assembleia.

O ex-deputado estadual
João da Graça também é
candidato a deputado fede-
ral e disputará ao lado de
Danielzinho Quarto de Milha.
Disse que também está sem
partido e vai se filiar a uma
nova legenda mais adiante.
Ele tem conversado com Cló-

vis Silveira para definir filia-
ção.

João da Graça diz que o
vaqueiro Danielzinho Quarto
de Milha “vai estourar no ser-
tão e pode ser o deputado
mais votado em Sergipe, prin-
cipalmente em sua região”.

Deputadas Diná Almeida e Goretti Reis assinam carta em
Brasília por mais avanços nos direitos das mulheres

As deputadas estaduais
Goretti Reis, PSD, e Diná
Almeida, Podemos, procu-
radora Especial e procura-
dora adjunta da Mulher na
Alese, participaram do 1º
Encontro Nacional das Pro-
curadorias da Mulher, em
Brasília, nos últimos dias 30
e 31 de agosto.

A programação do evento
foi voltada a debates impor-
tantes acerca de ações de
combate à violência contra a
mulher, bem como iniciativas
em busca de maior represen-

Goretti Reis Diná Almeida

tatividade e visibilidade delas
na política.

Ao encerrar o evento, as
procuradoras assinaram a
Carta do Encontro, através
das quais pedem avanços e
garantias dos direitos das
mulheres.

No documento, as parla-
mentares reforçam a impor-
tância do enfrentamento à vi-
olência contra a mulher, as
garantias dos direitos sexuais
e reprodutivos, bem como o
aumento da representativida-
de feminina na política.

“Levantamos questões de
extrema relevância para for-
talecer as pautas da bancada
feminina. A carta foi uma for-
ma de deixar registradas as
nossas reivindicações para
que possamos acompanhar e
cobrar resultados. O encon-
tro foi, em geral, maravilho-
so. Tivemos a oportunidade
de conhecer mulheres incrí-
veis, fortes e sensíveis às cau-
sas que também abraçamos
aqui em Sergipe, bem como
pudemos falar de lutas que
engajamos em nosso Estado

também”, ressaltou a depu-
tada Diná Almeida.

As Procuradoras da Mu-
lher da Câmara dos Deputa-
dos, do Senado Federal, das
Assembleias Legislativas e
das Câmaras Municipais de
todo o Brasil, parabenizaram
o Tribunal Superior Eleitoral
– TSE - pela campanha de
incentivo à participação femi-
nina na política, bem como
todos os envolvidos na reali-
zação do evento.

Trabalhadores do setor de material de construção fecham Convenção Coletiva
Com reajuste de 5% no piso

salarial, os trabalhadores que
atuam no setor de material de
construção no Estado de Ser-
gipe fecharam a Convenção
Coletiva de Trabalho 2021 –
para quem recebe acima do
piso o reajuste é de 4,5%. Fi-
cou decidido também que a
convenção anterior será rati-
ficada, assegurando conquis-
tas sociais e outras cláusulas
econômicas, como triênio, que-
bra de caixa, produtividade e
hora extra.

Também estão assegurados
ganhos nos feriados – alimen-
tação, vale transporte hora
extra e gratificação paga no
dia.  Ronildo Almeida, presi-
dente da Federação dos Em-
pregados no Comércio e Ser-
viços do Estado de Sergipe
(Fecomse), avalia ter sido um
processo de negociação com
resultados positivos para a
categoria, diante do desmonte
da estrutura trabalhista inicia-
da no governo de Michel Te-

mer e aprofundada no de Jair
Bolsonaro.

 “Esses governos irrespon-
sáveis, como o de Bolsonaro,
têm como projeto a destruição
dos direitos sociais e trabalhis-
tas, tirando dos mais pobres
para os ricos, explorando cada
vez mais a classe trabalhado-
ra. Estamos vivenciando tam-
bém a pandemia, com os tra-
balhadores tendo que se ex-
por diariamente, colocando em
risco as suas vidas. Portanto,
apesar de não ser o desejado,
acreditamos ter sido uma boa
negociação para o momento,
com ganhos e conquistas muito
importantes para a categoria”,
avalia Ronildo Almeida.

O dirigente sindical ressalta
ainda o papel fundamental das
entidades representativas dos
trabalhadores na negociação,
respaldada pelas reuniões da
comissão de negociação do
Sindicato dos Comerciários e
pela assembleia geral da ca-
tegoria. “Mais uma vez é ne-

cessário destacar a importân-
cia de cada trabalhador e de
cada trabalhadora, que mos-
tram a cara e reforçam a luta
em benefício de todos”, frisa
Ronildo Almeida.

Para o presidente do Sinco-
mactintas, José Alves Dantas
Filho, o fechamento da Con-
venção Coletiva normatiza as
relações de trabalho e direci-

ona o funcionamento das ati-
vidades. “É importante para
que possamos atuar no dia a
dia a partir do que foi negoci-
ado. Acredito que foi um bom
acordo. Tivemos uma atenção
com os nossos auxiliares, e
também a preocupação, o cui-
dado em atender as demandas
dos nossos associados”, pon-
tua José Alves.

Ronildo Almeida.
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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

AUGUSTO FRANCO

Joaquim do Janelinha entre os policiais militares

Vereador solicita da Polícia Militar
aumento do efetivo na comunidade

O
 vereador por
Aracaju, Joaquim
do Janelinha, re-

cebeu o coronel Neto, co-
mandante do policiamento da
capital; subcomandante Ma-
jor Marcelo; o comandante
da região, tenente-coronel
Hilários Santana; e a presi-
dente do Conselho de Segu-
rança do Bairro Farolândia,
na zona sul da capital
sergipana, Patrícia Aragão.

Em reunião foram passadas
as demandas da comunidade

do Augusto Franco, solicitan-
do o aumento do efetivo na
localidade, principalmente do
Grupamento Especial Tático
de Motos (GETAM), já que
o número de furtos com mo-
tocicletas no conjunto cresce
a cada dia.

- Precisamos trazer mais
segurança para os nossos
comerciantes e população
em geral, não só no Augusto
Franco, como no Paraíso do
Sul, São Conrado, Atalaia;
toda região da Zona Sul – dis-

se o vereador, acrescentan-
do que, em breve teremos
novidade de um projeto-pi-
loto para o Conjunto Augusto
Franco.

O parlamentar agradeceu a
vice-prefeita de Aracaju,
Katarina Feitosa, por
intermediar o encontro com
a Policia Militar de Sergipe.
Moradores do bairro há mui-
to vem reivindicando um po-
liciamento mais ostensivo na
localidade, visto que os pe-
quenos assaltos acontecem
sempre.

Motoristas pedem apoio do povo para
regulamentar o táxis lotação no bairro
Um grupo de motoristas

desempregados pede apoio
da comunidade do Conjunto
Augusto Franco, na zona sul
da capital sergipana, para
implementação de uma linha
de táxis lotação no bairro.
Este modelo de transporte vai
atender as pessoas que se
deslocam do bairro para o
centro da cidade. Com isso,
facilita a vida de todos, por-
que o táxis lotação é mais rá-
pido e seguro. Há, realmente
uma carência neste sentido,
visto que o transporte públi-
co é precário na região.

De casa em casa, distribu-

indo um panfleto explicativo,
alguns condutores pedem
apoio para regularizar o
transporte no bairro. De
acordo com o folheto, em
todos os bairros de Aracaju
existe um transporte desta
natureza, menos no Augusto
Franco. “Isso, a gente consi-
dera um absurdo, já que a
população daqui é mais nu-
merosa em relação a outros
logradouros”, diz o folhetim.

Clandestino – Por conta
de uma não regulamentação
do transporte na Farolândia,
muitos clandestinos começam
a aparecer. São carros sem

placa vermelha que fazem o
percurso cobrando apenas a
passagem que seria paga e um
ônibus coletivo. Os morado-
res são a favor deste trans-
porte, porque se utilizam dele
para chegar ao seu destino.

Com esta pandemia, traba-
lhadores correm risco de con-
taminação com o vírus, visto
que os ônibus trafegam
lotados e, dificilmente ou im-
possível um passageiro não
manter o contato com o ou-
tro. Por isso, mais um motivo
para a regulamentação do tá-
xis lotação no Augusto Fran-
co.

ATALAIA

Nova diretoria para os anos de 2021 a 2025

Gazeta Hoje

A Chave do Futuro muda o Estatuto
para ampliar trabalho de filantropia

Gazeta Hoje

F
undada por Evaneide
Barroso, mais conhe
cida como Galega da

Malvina, em 2013, a Orga-
nização não Governamental
(ONG), A Chave do Futuro,
elege e empossa a nova dire-
toria para os anos de 2021 a
2025. A solenidade aconte-
ceu, no dia 24 de Agosto, na
sede da Instituição, no Bair-
ro Atalaia, que contou com a
presença de amigos e famili-
ares da ONG. Na ocasião,
foi mudado e ampliado o es-
tatuto, que agora, tem mais
poderes para atuar em diver-
sas áreas da sociedade, le-
vando mais benefícios a quem
precisa. Além disso, a Ong
está apta para receber recur-
sos municipais, estaduais e fe-
derais.

Galega da Malvina contou
que, com este novo estatuto,
vai poder ajudar mais  pes-
soas com cestas básicas, aga-
salhos, moradores de ruas,

mendigos, entre outros. “O
meu trabalho é incansável.
Deus colocou esta obra em
minhas mãos e levo a sério
tudo que eu faço”, conta a
Galega, acrescentando que
as dificuldades vêm e ela su-
pera a todas.

Segundo a fundadora da
Ong, o trabalho cresceu mui-
to, desde a sua fundação e,
não podia ser diferente, quan-
do resolveu reformular o es-
tatuto para acompanhar a
evolução das assistências so-
ciais que ela faz diariamente.
“Gosto de fazer essas tare-
fas, porque me sinto bem e
sei que é minha missão”, es-
clarece a Galega.

Atividades – Entre os be-
nefícios que A Chave do Fu-
turo faz para a comunidade
do bairro, está a consulta
com psicólogo, reforço esco-
lar e aula de dança. “Dia dos
Pais, das Crianças, Semana
Santa, Natal e outras datas

comemorativas, a gente con-
templa as pessoas com algu-
ma coisa. É para isso que eu
estou aqui”, afirma a Galega.

Evaneide Barroso passou
por muitas dificuldades em
sua vida, antes de fundar a
Ong. Falou que sofreu para
criar seus cinco filhos. Foi a
partir dai que a Galega resol-
veu ajudar as pessoas caren-
tes, visando que essa gente
não passe o que ela passou
com sua família.

No dia 2 de outubro, a
Galega convida a todos para
comemorar juntos o seu ani-
versário. “Meu presente é um
quilo de alimento não perecí-
vel e brinquedos para eu dis-
tribui no Dia das Crianças”,
disse ela, agradecendo o
comparecimento de todos. O
endereço é: Avenida Airton
Senna, 2121, Mosqueiro,
zona sul de Aracaju. Confir-
me sua presença com
Vanuzia (79) 98149-0105.

Testemunhas que assinaram a lista de presença na mudança do Estatuto
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Serviços: Trava, Vidro Elétrico,
Revestimento Fumê e outros

(79) 9 9825-5123
(79) 9 8871-3890

Rua José Cunha de Alcântara, 56
Conjunto Augusto Franco




