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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. O local será confirmado
pelo telefone (79) 98849-7621.

“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.

BAT

Batata-doce cultivada no Alto Sertão com
 a irrigação pública e assistências técnicas

Saindo da plantação para ser preparada por trabalhadores

No perímetro de Canindé, agricultores desafiam clima e solo com o auxílio da assistência técnica da Cohidro

N
a agricultura, sem
pre haverá produ
tores que desafiam

as tradições, promovendo
experiências novas e bem-
sucedidas. Cultivando produ-
tos ainda não explorados,
multiplicam suas chances de
sucesso que, por vezes, se
transformam em realidade e
inspiram outros produtores a
aderirem ao mesmo tipo de
cultivo. Com a oferta de água
de irrigação o ano todo e as-
sistência técnica para a pro-
dução agrícola, os perímetros
de irrigação pública estadu-
ais têm o papel de acelerar
essas revoluções no campo.
No Perímetro Irrigado
Califórnia, administrado pela
Companhia de Desenvolvi-
mento de Recursos Hídricos
e Irrigação de Sergipe
(Cohidro) em Canindé, o cli-

ma semiárido e o solo argilo-
so sempre foram entraves ao
cultivo da batata-doce, que
no Agreste e Centro-Sul gera
lucro nos perímetros irrigados
há um bom tempo.

Em Canindé, juntos, os
bataticultores produziram
355 toneladas em 2020, e
boa parte disso se deve ao
produtor Gilson Jesus Santos.
Ele é irrigante do Califórnia,
mas nasceu em Moita Boni-
ta, capital da batata-doce em
Sergipe. “Planto macaxeira,
quiabo, inhame e batata o ano
todo! De batata consigo ar-
rancar de 80 a 100 caixas por
semana, e vendo a R$60
cada. Minha família trabalha
comigo direto; três filhos e
três noras. Os meninos tra-
balham na cidade e elas me
ajudam na roça. Tudo é ven-
dido para a população de

Canindé mesmo e, graças a
Deus, todo dia tenho dinhei-
ro na mão – R$ 300, R$ 600,
R$ 1.000, conforme o tanto
que sair”, conta o agricultor
familiar, que cultiva batata-
doce em mais da metade dos
seus 4,6 hectares irrigados
pela água fornecida pela
Cohidro.

De janeiro a junho de
2021, a produção da batata-
doce no perímetro de
Canindé já chegou a 254 to-
neladas, se aproximando do
total produzido no ano pas-
sado e sugerindo que o pro-
duto está ganhando mais es-
paço no polo irrigado. Ge-
rente do Califórnia, Eliane
Moraes destaca o bom pre-
ço da batata-doce como
principal incentivo para os
irrigantes optarem pela lavou-
ra. “E a gente incentiva, dan-

do assistência técnica agríco-
la, além da água do nosso sis-
tema de estações de
bombeamento, canais e
adutoras. Sem a água, não
teria como esse cultivo pros-
perar no Alto Sertão. E se por
um lado tem a água o ano
todo para plantar, o sol forte
do semiárido ajuda toda plan-
ta a crescer, e dificulta o
surgimento de diversas pra-
gas comuns em regiões mais
úmidas”, avaliou. Ainda se-
gundo a gerente, um dos be-
nefícios da produção para a
Bacia Leiteira do Alto Sertão
Sergipano é o material
forrageiro derivado da rama
da batata-doce, rica em pro-
teína, podendo ser usada para
a nutrição animal.

O agricultor irrigante José
Alves pesquisou bastante e
buscou a assistência técnica

da Cohidro para também
plantar batata-doce irrigada
no perímetro Califórnia.
Mesmo assim, ele conta que
foram necessários alguns fra-
cassos até chegar ao suces-
so de ter o produto com re-
gularidade para oferecer ao
mercado local. “Eu comecei
a plantar aqui bem antes do
inverno do ano passado.
Quando chegou foi muita chu-
va, e não deu para preparar
a terra. Precisei parar oito
meses e, no verão, voltei de
novo. No momento não es-
tou cultivando outras plantas,
apenas a batata-doce, e foi o
sofrimento do dia-a-dia que
me incentivou. Eu plantava
muito quiabo, que precisa de
muito atravessador, então não
foi muito rentável para mim.
Precisava implantar algo di-
ferente, arrisquei na batata-

doce e, graças a Deus, está
dando certo. A entrega ago-
ra é feita para os feirantes, já
tenho o pessoal certo”,
complementa.

Mesmo não encontrando
no solo argiloso de Canindé
a mesma facilidade para cres-
cer que lhe dá o solo areno-
so do Agreste, a batata-doce
tem trazido alegria para tra-
balhadores como Cícero da
Costa. No lote de Gilson Je-
sus, ele encontrou emprego e
conhecimento sobre o culti-
vo. “É tudo graças ao Seu
Gilson, que trouxe essa cul-
tura diferenciada que não tí-
nhamos aqui. Antes a gente
até plantava, mas não tinha
ciência, não sabia mexer di-
reito. Depois que a batata
chegou, está virando uma tra-
dição”, destaca o trabalhador
rural.

Fernando Augusto
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ESPORTEIran apela por reajuste do valor do piso
salarial dos professores de Itabaianinha
N

a retomada dos tra
balhos legislativos
do segundo se-

mestre na Assembleia
Legislativa de Sergipe
(Alese), dia 3 deste mês, o
deputado Iran Barbosa, do
PT, iniciou o seu discurso em
defesa da educação e dos
educadores de Sergipe, com-
promisso histórico pessoal e
parlamentar, reforçando, des-
ta vez, a luta do magistério do
município de Itabaianinha.

De acordo com Iran, os
educadores e as educadoras
do povo de Itabaianinha vêm
sendo prejudicados,
reiteradamente, com a ausên-
cia do reajuste do valor do
Piso Salarial e a consequente
repercussão nos níveis e clas-
ses da sua carreira

“Quero aqui externar minha
solidariedade aos meus cole-
gas professores de
Itabaianinha, que desde 2015
não tiveram reajuste no seu
Piso Salarial. Trata-se de uma
questão não só de respeito à
lei, mas de humanidade e de
respeito às conquistas de uma
categoria”, manifestou Iran.

“Há uma Lei Nacional que

Deputado Iran Barbosa lutando pelo piso dos professores

prevê o reajuste do Piso Sa-
larial Profissional do Magis-
tério, mas muitos gestores
públicos não cumprem a de-
terminação da Lei. É preciso
que o governador e os pre-
feitos que ainda não cumpri-
ram a lei procedam a atuali-
zação do valor do Piso”, co-
brou.

Iran Barbosa pontuou a si-
tuação em Itabaianinha ainda
se agrava, pois há um débito
que a Administração Munici-
pal não honrou referente ao
reajuste do valor do Piso Sa-
larial de 2012, no montante
de 6,22%.

“Apelo à Administração
Municipal de Itabaianinha

para que resolva essa situa-
ção e garanta o direito dos
educadores e das educado-
ras, evitando um acúmulo
ainda maior do passivo tra-
balhista, que já foi contraí-
do pela Administração fren-
te à categoria, que vem so-
frendo com a ausência des-
sa medida legal”, apelou
Iran Barbosa.

Poços com sistemas de abastecimento levam água para comunidade
Foram iniciadas as obras da

segunda fase do Programa
Água para Todos em Sergipe.
De acordo com a Companhia
de Desenvolvimento de Re-
cursos Hídricos e Irrigação
(Cohidro), 20 poços profun-
dos serão perfurados e equi-
pados com sistemas simplifi-
cados de abastecimento, le-
vando o acesso à água a cer-
ca de 600 famílias de comu-
nidades rurais. O primeiro
está sendo executado no po-
voado Barragem, em Poço
Verde, e nas próximas sema-
nas, frentes de trabalho serão
iniciadas em outros municípi-
os. O programa é fruto de
convênio entre o Ministério
do Desenvolvimento Regio-
nal e o Governo de Sergipe,
através da Secretaria de Es-
tado da Agricultura (Seiagri),
com execução técnica da
Cohidro. Mais R$ 2 milhões
serão investidos na ação, com
recursos federais e do Esta-
do.

Povoados dos territórios
do Baixo São Francisco,
Centro-Sul, Leste Sergipano,
Médio Sertão, Sul Sergipano
e Grande Aracaju receberão
os sistemas, dotados de poço
profundo, bomba, tubulação,
reservatório e chafarizes para

atender a população. Dentre
os municípios que devem ser
beneficiados com a ação, já
estão confirmados Aquidabã,
Estância, Indiaroba,
Itaporanga D’ajuda,
Japaratuba, Neópolis, Poço
Verde, Riachão do Dantas,
Riachuelo, Santo Amaro das
Brotas, São Cristóvão, San-
ta Rosa de Lima e Umbaúba.
A primeira fase do Programa
Água para Todos foi encer-
rada em 2018, e atendeu a
37 localidades rurais em 18
municípios sergipanos, com a
distribuição de água de qua-
lidade para mais de 6.300
pessoas beneficiadas, a par-
tir de investimentos de mais
de R$ 4,3 milhões.

No povoado Barragem,
cerca de 30 famílias vivem e
trabalham no campo, nas re-
dondezas do local onde o
novo poço está sendo perfu-
rado para instalação do sis-
tema. Antônio de Santana,
produtor rural e filho do pro-
prietário do terreno cedido à
Cohidro para a perfuração,
afirma que os moradores da
localidade têm carência de um
ponto de abastecimento pró-
ximo de suas casas. “Vai aju-
dar muito, porque toda a nos-
sa região tem água, mas a

gente não tem. Vai servir de-
mais para a comunidade
aqui”. Ele conta que a locali-
dade fica na divisa de três
povoados maiores, um deles
é o Cachorro Morto, onde o
Governo do Estado instalou
um sistema de abastecimen-
to de água do Programa
Água Doce. “Só nós aqui que
ainda não temos água, e te-
mos que buscar nesses po-
voados, fora os carros-pipa
que colocam. Mas isso vai
mudar”, complementa.

Diretor-presidente da
Cohidro, Paulo Sobral refor-
ça a importância do trabalho
que o Governo do Estado
executa, a partir da compa-
nhia estadual, levando água
de qualidade a localidades
distantes das redes conven-
cionais de distribuição de
água. “Na primeira fase do
‘Água para Todos’, a
Cohidro executou o progra-
ma dentro das normas e me-
tas definidas pelo Governo
Federal. Tanto que, mais uma
vez, estamos aptos para dar
continuidade à aplicação des-
ses recursos, fazendo o levan-
tamento socioeconômico e
da carência por água nas lo-
calidades, realizando a loca-
ção dos poços por meio de

nossos geólogos, e controlan-
do a execução das perfura-
ções e construções feitas por
empresa licitada. Merecem
mérito as equipes da Cohidro
envolvidas nessas atividades,
sem esquecer o fundamental
apoio dado pelo secretário,
que pleiteou os recursos para
nosso estado”, considerou o
presidente.

André Bomfim reafirma a
importância do acesso à água
para comunidades rurais.
“Não existe desenvolvimen-
to satisfatório no campo sem
acesso à água de qualidade
– não só para a produção de
alimentos, mas também para
dessedentação animal e para
consumo humano, sobretudo
em tempos de pandemia, em
que a água se torna ainda mais
essencial. Ficamos felizes de
ver esse bem tão precioso
chegando nos povoados, le-
vando saúde e qualidade de
vida. E temos a tranquilidade
de saber que a Cohidro de-
sempenha tão bem esse pa-
pel de, com seu apoio técni-
co, viabilizar essa transforma-
ção na realidade dessas fa-
mílias”, destaca o secretário
de Estado da Agricultura.

Divulgação

Vinte poços levam água para o setor rural de Sergipe

Fernando Augusto
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Governo de São Paulo confirma
retorno das torcidas em estádios
paulistas para 1º de novembro

E
m entrevista coleti
va, representantes
do governo do Es-

tado de São Paulo anuncia-
ram medidas para flexibilizar
os grandes eventos a partir de
17 de agosto. O governo de
São Paulo divulgou a data em
que será liberada a presença
de torcedores nos estádios
paulistas: 1º de novembro.

O primeiro dia do mês de
novembro é quando o gover-
no acredita que 90% dos
adultos devem ter sido com-
pletamente vacinados. Nesta
data, de acordo com o go-

verno de São Paulo, todos os
eventos estarão liberados no
Estado.

- Os eventos passam a ser
permitidos em um modelo
onde não há restrição de ocu-
pação , mas permanece a res-
trição de distanciamento. En-
tão, o cálculo de ocupação
precisa ser realizado, porque
não pode haver aglomeração,
e as pessoas precisam estar
distanciadas. O uso de más-
caras permanece. - disse Pa-
trícia Ellen, secretária de De-
senvolvimento Econômico do
Estado de São Paulo.

Volta do torcedor aos Estádios

Felipão aciona Cruzeiro na Justiça
para cobrar os salários atrasados

Hoje técnico do Grêmio,
Luiz Felipe Scolari entrou na
Justiça do Trabalho para co-
brar salários atrasados da
época em que comandou o
Cruzeiro. Felipão foi treina-
dor da Raposa por pouco
mais de três meses, entre
outubro de 2020 e janeiro de
2021.

Aliás, o fato de não ter pre-
visão para pagamento de sa-
lários atrasados foi um dos
motivos para que Felipão
acertasse a saída em comum
acordo. Por esse motivo, a
multa de R$ 10 milhões não
precisou ser paga, pois a sa-
ída partiu inicialmente do trei-
nador.

Scolari tinha contrato com
o Cruzeiro até o fim de 2022.

O técnico chegou com o ob-
jetivo principal de manter o
time na Série B e cumpriu a
missão. O acesso, porém,
não ocorreu.

Foram 21 partidas, com
nove vitórias, oito empates e
quatro derrotas. Quando as-
sumiu, a equipe ocupava a 19ª
colocação e terminou a com-
petição no 11º lugar.

Depois da passagem pelo
Cruzeiro, Felipão só voltou a
atividade agora, ao chegar
para comandar o Grêmio em
julho deste ano, com contra-
to até dezembro de 2022.
Scolari tem a missão de sal-
var o Tricolor do rebaixamen-
to à Série B – o time está em
19º, com sete pontos.

Felipão

Divulgação
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CARTA DO LEITORPlatô de Neópolis exporta limão Taiti
irrigado para o mercado europeu

Lotes empresariais geram mais de 3.500 empregos diretos no empreendimento mantido pelo Governo

Limão Taiti gerando empregos para o crescimento do Estado

E
m Japoatã, um lote
irrigado do Platô de
Neópolis colhe, di-

ariamente, três mil caixas de
limão Taiti com alto padrão
de qualidade, respeitando
normas sanitárias e com o uso
de defensivos restritos aos
aceitos no mercado europeu,
que absorve 70% desta pro-
dução há cerca de dez anos.
São 425 hectares de limoei-
ros, em que trabalham mais
de 300 pessoas, entre colhei-
ta, seleção e embalagem dos
frutos para exportação. A ex-
pectativa é que esses núme-
ros cresçam mais 15% nos
próximos dois anos. A Com-
panhia de Desenvolvimento
de Recursos Hídricos e Irri-
gação de Sergipe (Cohidro)
é a permissionária dos 41 lo-
tes empresariais do Platô e
realiza sua fiscalização, além
de ceder a infraestrutura de
irrigação, que é administrada
pela Associação dos Con-
cessionários do Distrito de
Irrigação do Platô de Neó-
polis (Ascondir).

São 53 km de canais, qua-

tro estações de bombeamen-
to e 54 reservatórios abaste-
cidos pelas águas do Rio São
Francisco. A Cohidro fiscali-
za os contratos de concessão
dos lotes, desde sua funcio-
nalidade de gerar emprego e
renda na região, até o res-
guardo das Áreas de Prote-
ção Permanente (APPs), sob
a gerência do engenheiro
agrônomo da companhia,
Paulo Feitosa. Ele conta que
o Platô de Neópolis, hoje, é
destaque na produção de li-
mão. “É um comércio bas-
tante relevante e de suma im-
portância, por sua escala de
produção e de comercializa-
ção, praticamente toda ex-
portada e muito consumida
na Europa. Aqui, a Cohidro
age por meio de operação e
assistência técnica; nós ge-
renciamos os contratos,
acompanhamos o desenvol-
vimento dos lotes e um dos
objetivos maiores que nós
conseguimos é o desenvolvi-
mento socioeconômico do
empreendimento”, explica.

O limão Taiti do Platô che-

ga ao seu destino, na Euro-
pa, em containeres refrigera-
dos levados por navios que
embarcam nos portos de Sal-
vador/BA e Natal/RN. Antes,
existe todo um trabalho de
plantio das mudas, manejo
dos pés de limão e colheita.
Reginaldo de Almeida atua
nessas etapas há quase sete
anos. “É importante demais
esse serviço para todos os
funcionários e os trabalhado-
res aqui da região, para le-
varmos o pão de cada dia
para casa”, disse o trabalha-
dor rural, se dizendo feliz com
o trabalho. Pela tecnologia
utilizada nos tratos culturais,
as plantas produzem o ano
inteiro, empregando a maior
parte da mão-de-obra do
empreendimento. Mas o pro-
duto ainda passa por um pro-
cesso de higienização e des-
canso de 48h, para que só os
frutos sadios sejam encera-
dos, selecionados por tama-
nho e formato, seguindo para
embalagem em caixas e pa-
lets – etapa que emprega ou-
tra leva de funcionários.

Osmário Gomes é gerente
na empresa concessionária
do Lote 20 do Distrito de Ir-
rigação Platô de Neópolis.
Ele explica que a produção
de limão tem a certificação
fitossanitária internacional
GlobalG.A.P. “Todos os nos-
sos tratos culturais feitos hoje
são no regime europeu. O uso
de pesticidas na empresa
acontece através dessa cer-
tificação. Desde o início, toda
produção é feita mensalmen-
te na intenção de colher
100% para a Europa. Sendo
que, devido a esta seleção,
nós conseguimos 65%, 70%
de aproveitamento da produ-
ção. Aqui mesmo plantamos,
colhemos e fazemos a sele-
ção e mandamos direto para
o porto. Garantimos empre-
go e renda, para muitas famí-
lias da região. Eu sou filho
dessa terra e hoje estou aqui,
com 312 funcionários, e nós
estamos ainda entrando em
fase de início produção. En-
tão a tendência é que contra-
temos mais gente, devido à
demanda de produção futu-
ra”, afirma o gerente.

Fernando Augusto Fernando Augusto
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Paulo FeitosaOsmario Gomes

Prefeitura da Barra capacita professores em técnicas de ensino remoto
Transmitir os conteúdos de

cada disciplina requer mais
que conhecimento dos profes-
sores, exige uma adaptação à
nova realidade que surgiu nes-
ses tempos de pandemia. O
ensino que antes era
presencial passou a ser remo-
to, e fez com que os educado-
res tivessem que trabalhar
mais com a tecnologia. E isso
não é algo tão simples. Por
isso, a Prefeitura de Barra dos
Coqueiros, através da Secre-
taria Municipal de Educação,
promoveu, entre 28 de julho a
3 de agosto, o Curso de For-
mação para capacitar profes-
sores em técnicas de ensino
remoto em formato podcast.

Essa ação teve como públi-
co alvo os 126 educadores da
rede municipal de ensino. O
evento aconteceu no ginásio

da Escola Municipal de Ensi-
no Fundamental – EMEF –
João Cruz – e teve como
facilitador José Dantas Perei-
ra Neto. Para  o secretário de
Educação, José Marques, essa
atividade mostrou novas for-
mas de conhecimento e didá-
ticas aos professores para a
realização de aulas remotas
por áudio. “Capacitar os pro-
fissionais da educação é um
dos compromissos dessa ges-
tão”, pontua o secretário de
Educação, José Marques.

Essa capacitação agradou
os profissionais da
educação.A professora de
português, Mônica Costa, afir-
ma que amou o curso. “Eu
aprendi uma nova técnica,
mais uma ferramenta para ino-
var a aula. Usarei para
potencializar a qualidade do

ensino. Nossos professores
precisavam desse incentivo”,
afirmou a professora Mônica.
Assim como ela, quem tam-
bém aproveitou o curso foi a
pedagoga Jucileide de Olivei-
ra Rosa. “Minha análise é
muito positiva. Essa
capacitação foi proveitosa por-
que estamos experimentando
o novo e o novo é difícil. Mas
tivemos um orientador (José
Dantas) muito preparado que
transmitiu de forma prática e
simples o conteúdo. A Prefei-
tura está de parabéns por pro-
mover atividades como essa”,
avaliou a pedagoga.

Depois desses cinco dias de
atividades os professores vão
atuar de forma diferente dis-
se o facilitador José Dantas
Pereira Neto. “Primeiro eu
quero agradecer a Prefeitura

por ter disponibilizado essa
capacitação para esses pro-
fessores. Essa pandemia aca-
bou chegando e
desconstruindo muitas ideias
que tínhamos de pensar edu-
cação. E programas como esse
permite pensar o planejamen-
to, a didática e o plano de aula
de forma totalmente diferen-
te. É um ensino remoto e pre-
cisamos trabalhar o lúdico
com essa criança. Ela precisa
imaginar, precisa pensar. Eu
acredito que saimos com um
resultado muito positivo com
os professores. Conseguimos
dialogar e pensar a educação
juntos, afinal a educação deve
ser pensada de forma coleti-
va e não individual’, enfatizou
o facilitador José Dantas Pe-
reira Neto.

O país de Lázaro

Facínora frio e cruel, antes
de ser abatido em confronto
com a polícia após uma ca-
çada que durou 20 dias (e
milhares de reais gastos em
sua perseguição), Lázaro
empreendeu sua carreira de
celerado por um motivo: foi
agraciado por leis de incen-
tivo ao crime, tramadas no
congresso (assim mesmo, em
minúscula) nacional.

Quantos assassinos, assal-
tantes, estupradores ainda
estão à solta Brasil afora,
após fazer, a exemplo do
Lázaro, um “curso de
empatia”? Quantos seguem
deixando um rastro de san-
gue, após fugir durante uma
saidinha de Natal ou Dia das
Mães?

Mas no país (assim mesmo,
em minúscula) de Lázaro tem
gente ainda pior do que ele.
Muita gente, e gente que con-
segue ser muito mais perver-
sa

O país de Lázaro é também
o país de Maria do Rosário,
protetora de lázaros e
champinhas, é o país de Ed-
son, sinistro da suprema (as-
sim mesmo, em minúscula)
corte, que proibiu a Polícia
de subir o morro carioca e
combater o crime, é o país
de Marco Aurélio, outro si-
nistro da mesma corte,
facilitador de fuga da cadeia
de chefe do tráfico. É o país
de Gilmar, Calheiros, Aziz,
Doria, Dirceu, Boulos,
Manuela, Barroso... Abste-
nho-me de traçar o perfil des-
tes e tantos outros crápulas.

Daria uma biblioteca!
E o que dizer de Lula da

Silva! Quantas vidas foram
ceifadas por este lesa-
pátria,que, liberto por seus
comparsas, trama fraudar
eleição e voltar, não à cadeia,
onde deveria apodrecer o
corpo (a alma já fede), mas
ao cargo de presidente?

Perto dessa gente, o
famigerado Lázaro é piranha
miuda num mar de tubarões.
Vivemos num país onde o
vexame e a vergonha têm o
tamanho do território nacio-
nal!

Pois bem, ficamos livres do
Lázaro. Porém, os demais
continuam. Livres, leves e re-
giamente pagos pelos otários
que somos nós, seguem pra-
ticando um sorriso largo de
deboche, enquanto, limpan-
do as nádegas com a consti-
tuição (assim mesmo, em mi-
núscula) socialista que eles
próprios confeccionaram,
conspiram impedir o cidadão
no seu direito de ir e vir.

Até quando seremos a pá-
tria (assim mesmo, em minús-
cula) dos idiotas passivos?
Vivemos o período mais
sombrio e enxovalhado da
nossa história. A hora de re-
agir é agora. Última chama-
da. Se a canalhada conseguir
impedir o voto impresso e a
devida contagem pública, im-
pondo então o pulha de nove
dedos (já compram pesqui-
sas falsas para mascarar a
fraude) de volta ao poder,
esqueça!

(Autor desconhecido)

Só os paranoicos sobrevivem

Autor: Eugênio Piedade

Em 2014, fomos às ruas
para tentar derrubar a tres-
loucada Dilma... votando no
Aécio. Sim, o Aécio, o cara
que era chefe de quase todo
o esquema de corrupção, tra-
ficante e drogado, mancomu-
nado com o PT e com todo
o lixo que nos governou du-
rante os últimos 30 anos.

Nós éramos completamen-
te cegos e ignorantes na po-
lítica. Éramos escravos do
sistema e nem sabíamos que
havia um sistema!

Para nós, Olavo de Carva-
lho era um desconhecido;
Enéas Carneiro era um lou-
co; Roberto Campos era o
“Bob Fields” e Bolsonaro era
o deputado nervosinho.

Confiávamos na Rede Glo-
bo e batíamos palmas para
os artistas sem talento que
compravam apartamento em
Paris e Nova Iorque com
nosso dinheiro.

Em apenas 6 anos (6 e não
60):

- Tiramos uma débil mental
e ex-terrorista do poder

- Prendemos um semianal-
fabeto corrupto e seu bando

- Elegemos o primeiro Pre-
sidente de direita dos 500
anos do Brasil

- Aprendemos muito mais
de política do que de futebol

- Esvaziamos as plateias de
artistas comunistas e sem ta-
lento

- Paulo Guedes foi eleito o
melhor Ministro da Fazenda
do mundo de 2019

- Demos uma banana para
Cuba e Venezuela e nos alia-
mos a EUA e Israel

- Quebramos a espinha
dorsal de um sistema de en-

sino que criava zumbis es-
querdistas

- Boicotamos uma das mais
influentes emissoras de TV do
mundo

- Identificamos quem são
Maia e Alcolumbre e muitos
outros traidores

- Acabamos com a carrei-
ra de um juiz infiltrado, vai-
doso e traidor(“ele cometeu
suicídio político”)

- Tivemos o prazer de
aprender com um ministro da
Educação que os 11 do STF
não passam de bandidos com
toga.

- Enfim, Bolsonaro escan-
carou todo o sistema podre!
Bolsonaro abriu a tampa do
imenso bueiro! Ratos e ba-
ratas estão desesperados!

-Bolsonaro fez o povo fi-
car ciente da política e da
economia como nunca!

-Bolsonaro governa com
transparência, ou seja, ele
mostra seus erros e acertos.

-Bolsonaro nos devolveu o
amor pelo nosso país

Você acha que enterrare-
mos um sistema todo em 6
anos??? Claro que não! Mas
estamos mais fortes e mais
lúcidos do que nunca estive-
mos. Desistir, nunca! Render-
se, jamais!

Por tudo o que Bolsonaro
passou (e passa), apostando
até sua vida por nós, o míni-
mo que devemos fazer é ter
a decência de lutar com toda
a força e coragem que tiver-
mos. Se Bolsonaro é um pa-
ranoico eu também sou!

Só os paranoicos sobrevi-
vem!

ESTAMOS JUNTOS,
BRASIL!
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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

TURISMO
Pós pandemia comércio

do Augusto Franco
volta ao normal

Comércio de coco cresce na Farolândia

Raimundo Feitosa

Gazeta Hoje

A
 economia do Con
junto Residencial
Augusto Franco,

na zona sul da capital sergi-
pana, sofreu um pouco du-
rante uma pandemia que pe-
gou todo o planeta terra de
surpresa. Com o decreto do
governador Belivaldo Cha-
gas, que fechou bares, restau-
rantes e similares, assim como
salão de beleza, entre outros,
os comerciantes da Farolân-
dia, perderam clientes e, se
seguraram como pode. Um
dos maiores restaurante da
regiao, O Renatão, chegou a
fechar suas portas por um
período. “Graças a Deus tudo
está voltando ao normal”,
agradece um pequeno em-
presário no ramo de bolo,

Carlos Chagas.
O comercio do Augusto

Franco e um dos maiores dos
bairros em Aracaju. E nego-
ciado confecções, eletrôni-
cos, salão de beleza, bares,
restaurantes, deposito de be-
bida, entre outros. Todos eles
sofreram as consequências da
pandemia e, até alguns fecha-
ram suas portas e nunca mais
abriram.

No momento, todos os se-
tores da economia da faro-
lândia estão funcionando. Os
bares e restaurantes voltaram
a todo vapor, com seu aten-
dimento vip. Os locais que ti-
nham músicas ao vivo volta-
ram também, com mais garra
e reestruturados. Hoje, um
setor que está em alta e a
venda de coco verde.

Água - Segundo informa-

ções de vendedores de água
de coco, apesar de estarmos
no inverno, as vendas aumen-
taram significativamente. Eles
falam que os preços baixaram
e isso ajudou e muito a saída
pelo liquido. Hoje dois litros
de água estão sendo comer-
cializada por R$ 6,00. E, em
alguns lugares, 2 litros sai por
R$ 10,00.

Como a Farolândia fica a 5
quilômetros da praia, os ba-
nhistas preferem levar sua
água de coco a ter que com-
prar em bares na orla. “Os
preços por aqui estão bem
melhores. As pessoas saben-
do disso, leva logo sua água
de coco”, conta um comer-
ciante, acrescentando que a
tendencia e os preços sejam
mais baratos.

A Prefeitura de Aracaju poderia cuidar
melhor das praças do Augusto Franco

Europa reabre para turistas; confira as
regras para entrada de brasileiros

A
té há pouco tempo,
o turista brasileiro
ou vindo do Brasil

teve a entrada vetada em
muitos países por causa da
grande quantidade de casos
de corononavírus, do surgi-
mento de novas variantes,
além da lenta vacinação em
terras brasileiras. Agora, na
Europa, alguns países reabri-
ram as fronteiras para turis-
tas que tomaram as duas do-
ses ou apenas uma, mesmo
sem passaporte europeu, vis-
to ou autorização de residên-
cia europeia.

Países como França, Fin-
lândia e Suíça já estão acei-
tando a entrada de turistas
vindos do Brasil totalmente
vacinados. A Irlanda permite
a entrada de qualquer viajan-
te brasileiro, vacinado ou não,
informa o portal alemão
Deutsche Welle.

Na Alemanha, Espanha,
Reino Unido, Portugal, Itália
e Holanda só pode entrar
quem atende algumas exigên-
cias, como ser cidadão de
países membros da União
Europeia.

Não é garantido que o tu-
rista vindo do Brasil totalmen-
te vacinado e que desembar-
cou em algum país que rea-
briu a fronteira, como a Fran-
ça, conseguirá entrar em ou-
tros países europeus. Cada
país tem suas regras. É im-
portante que o viajante ob-
serve as regras do país onde
fará escala para chegar ao
destino final.

Confira abaixo os requisi-
tos de entrada em alguns pa-
íses:

Alemanha
Está proibida a entrada de

viajantes vindos do Brasil e
de outros países com forte
presença de variantes mais
transmissíveis do novo coro-
navírus. A exceção é apenas
para cidadãos alemães e seus
cônjuges, e filhos menores,
pessoas que tenham residên-
cia e direito de permanência
no país. Os viajantes que per-
maneceram no Brasil nos úl-
timos dez dias devem se re-
gistrar no site antes de che-
gar à Alemanha.

Espanha
Viagens de turistas brasilei-

ros ainda não estão permiti-
das, mesmo que o passagei-
ro esteja totalmente vacina-
do. Os voos diretos do Bra-
sil para a Espanha só podem
transportar passageiros que
sejam cidadãos espanhóis e
andorranos. É possível fazer
escala na Espanha para se-
guir para países que permi-

tem a entrada de brasileiros
totalmente vacinados, como
a Suíça e França.

A partir de 3 de agosto, a
Espanha vai liberar a entrada
de brasileiros totalmente va-
cinados que sejam membros
da família de cidadãos espa-
nhóis. É preciso fazer uma
quarentena obrigatória de dez
dias para todos os passagei-
ros procedentes do Brasil que
desembarcam no país. Tam-
bém é necessário apresentar
um teste PCR negativo

Todas as vacinas aplicadas
no Brasil são aceitas para a
entrada na Espanha: Pfizer,
AstraZeneca, Janssen e Co-
ronavac. A última dose e a
dose única da Janssen deve
ter sido tomada com no mí-
nimo 14 dias de antecedên-
cia à entrada no país. Outras
informações podem ser con-
feridas no site da Embaixada
da Espanha no Brasil

 França
Está liberada a entrada de

brasileiros vacinados com
Pfizer, Moderna, AstraZene-
ca ou Janssen. Os viajantes
vacinados não precisam cum-
prir quarentena ao desembar-
car na França. Os passagei-
ros precisam apresentar uma
declaração de que não tem
sintomas de infecção pela
covid-19 e que não tiveram
contato com pessoas com a
doença.

Os passageiros não vacina-
dos devem apresentar docu-
mento que comprove o mo-
tivo da viagem e um teste
PCR ou de antígeno com re-
sultado negativo e realizado
48 horas antes do embarque.
Os viajantes não vacinados
precisam ainda fazer uma
quarentena após desembar-
carem na França. Outras in-
formações no site da Embai-
xada da França no Brasil.

Holanda
Só é permitida a entrada de

cidadãos de nacionalidade
holandesa, cidadãos estran-
geiros com permissão de re-
sidência válida, nacionais de
um país da União Europeia
ou do Espaço Schengen e
equipes médicas, marítimas e
tripulantes de companhias
aéreas. Quem estiver viajan-
do para outro país com co-
nexão na Holanda precisa
mostrar o resultado negativo
do teste de covid-19. Mais
informações no site do gover-
no holandês.

Itália
Não é permitida a entrada

e o trânsito de pessoas que
tenham permanecido ou tran-
sitado no Brasil nos 14 dias

anteriores à viagem. A entra-
da e o tráfego aéreo somente
são permitidos desde que o
passageiro não tenha nenhum
sintoma da covid-19 e para
as categorias: pessoas com
residência oficialmente fixada
e registrada na Itália antes 13
de fevereiro de 2021, pesso-
as que devem alcançar domi-
cílio, residência ou habitação
de filhos menores, cônjuge ou
parte de união civil e pessoas
em condições de absoluta
necessidade autorizados pelo
Ministério da Saúde. Os pas-
sageiros têm a obrigação de
mostrar um certificado de
teste PCR ou antígeno nega-
tivo realizado nas 72 horas
anteriores à viagem e de rea-
lizar um teste molecular ou de
antígeno na chegada ao ae-
roporto. Os viajantes deve-
rão cumprir quarentena de
dez dias. Após esse período,
deve ser realizado mais um
teste de covid-19. Outras in-
formações no site da Embai-
xada da Itália no Brasil.

 Portugal
Cidadãos brasileiros não

podem entrar como turistas
em Portugal, apenas em via-
gens consideradas essenciais,
como motivos profissionais,
estudo, reunião familiar, ra-
zões de saúde ou humanitári-
as. Os passageiros proveni-
entes do Brasil devem cum-
prir isolamento de 14 dias em
domicílio, hotel, casa de fa-
miliares e amigos. A moradia
tem de ser informada às au-
toridades locais de saúde.
São permitidas escalas em
Portugal, mas o passageiro
precisa aguardar o voo de
conexão em local próprio, no
interior do aeroporto, indica-
do pelas autoridades de saú-
de. Informações no site da
Embaixada de Portugal.

Reino Unido
O passageiro que esteve

nos últimos dez dias no Bra-
sil só pode entrar no Reino
Unido se for cidadão britâni-
co ou irlandês, ou se tiver di-
reito de residência no Reino
Unido. Antes de viajar para
o Reino Unido, o viajante
deve fazer um teste de covid-
19 nas 72 horas anteriores ao
embarque; reservar um dos
hotéis autorizados pelo gover-
no britânico para ficar dez
dias em quarentena e preen-
cher o formulário “Passenger
Locator”. O passageiro de-
verá realizar ainda mais dois
testes de covid-19: até o se-
gundo dia de isolamento e no
oitavo dia ou após a quaren-
tena. Informações no site do
governo britânico.




