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Vendas

MILTON DANTAS
CONTINUARÁ COMANDANDO
OS DESTINOS DA FSF!
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EDITORIAL
Milton Dantas continuará
comandando os destinos da FSF!
Reconhecimento do trabalho de Miltinho é indiscutível!
Os desportistas sergipanos
reconheceram o trabalho de
Miltinho e sua equipe a frente
da federação Sergipana de
futebol. Com ações equilibradas, o presidente da FSF
conseguiu aos poucos consolidar seu trabalho de grande
relevância no mundo do esporte
em nosso Estado.
Milton trata todo dirigente de
clube de forma igualitária e sem
distinção. Recebe todos na
federação, inclusive os cidadãos
do esporte amador! Ao conversar e receber as solicitações dos
dirigentes, Milton Dantas
analisa com a diretoria e dar
retorno depois.
Após as decisões, todos saem da
federação satisfeitos. Mesmo
sendo clubes menores que os
tradicionais como: Sergipe,
Confiança e Itabaiana, mais a
tomadas das atividades são
equivalentes ao tamanho do
clube, deixando tratando todos
com equilíbrio.
A imprensa mesmo fazendo
suas críticas reconhece o
trabalho destacado de Miltinho.
As vezes alguns equívocos
cometidos pela FSF, fazem o a
imprensa e a própria federação

rever suas ações. Mas no mundo
do esporte sergipano, Miltinho
acerta muito mais do que erra. A
força de vontade do presidente
da federação é imensa sempre
no sentido de acertar. Com
bastante equilíbrio e desempenho.
A forma de Miltinho trabalhar
foi reconhecida até pela CBF, ao
participar da direção nacional
da entidade. Com competência,
ele exerce com brilhantismo seu
cargo dentro da confederação
brasileira de futebol.
Mesmo com a queda do
Confiança para a série C, nosso
futebol continua respeitado
com seu trabalho na FSF e CBF.
Miltinho gosta de vencer
desafios a todo momento, e é
característica das suas atitudes
o equilíbrio e a sensatez.
Miltinho na verdade é muito
diplomático, meigo e capacitado pelas funções que
desenvolvem.
Parabéns a todos que tiveram a
inteligência de reelege-lo mais
uma vez, para presidir a
federação Sergipana de futebol.

POR MÁRCIO PRATA

#falajoaquim
Que tal fazermos um pequeno demonstrativo de como
aconteceu o nosso primeiro ano de mandato? Nos acompanhe
e confira a partir de agora! Como aconteceu a transição do
Plenário virtual para presencial?
Instagram: @joaquimdajanelinha
@cmaracaju
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ASSINATURA DO ACORDO COLETIVO DA FHS SERÁ NESTA
QUINTA-FEIRA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Área da Saúde do
Estado de Sergipe (Sintasa),
Augusto Couto, irá participar da
assinatura do novo Acordo Coletivo
d o Tr a b a l h o d a F u n d a ç ã o
Hospitalar de Saúde (FHS), nesta
quinta-feira, 6, às 10 horas, no
Centro Administrativo de Saúde.

representantes dos sindicatos e
gestores envolvidos a fim de
finalizar o último protocolo e o
acordo entre em vigor. Assim que
for homologado no sistema, o
sindicato irá divulgar no site e nas
redes sociais.
A preocupação do Sintasa com a
urgência desta assinatura é por
conta de que na Fundação Parreiras
Horta e na Fundação Estadual de
Saúde (Funesa), entidades que
possuem acordo coletivo com o
sindicato, o tíquete-alimentação é
creditado no dia 10 de cada mês e o
Sintasa quer que esta prática ocorra
também na FHS.

“Esta foi uma ótima notícia que
recebemos esta semana porque já
estávamos preocupados que até
segunda-feira não sabíamos
quando iria ocorrer esta assinatura.
Mas agora temos a garantia que está
tudo encaminhado para que o
acordo entre em vigor legalmente”,
disse Augusto, que esteve com a
secretária de Saúde do Estado,
antes da virada do ano, cobrando
esta assinatura e o termo de
compromisso para que os
trabalhadores estatutários tenham
também o mesmo direito dos
celetistas no acordo coletivo.

Sintasa, durante assembleia geral
em setembro, quando houve a
deliberação por parte dos
trabalhadores. Só assim o sindicato
sinalizou para a gestão que havia
concordado com a minuta final do
acordo.

Este acordo foi aprovado pelos
trabalhadores representados pelo

Depois, o Sintasa participou com os
demais sindicatos da saúde e

representantes do Governo e FHS,
no dia 23 de dezembro, da reunião
que selou o acordo, cuja
transmissão do documento ocorreu
no sistema do Ministério do
Trabalho, no dia 28 de dezembro, às
10 horas, com o número da
solicitação MR069841/2021. Este
documento – já com o número do
registro – será assinado pelos

Diga-se que o destaque de novo
acordo é a implementação do
auxílio-alimentação que será
iniciado de forma progressiva,
sendo R$ 100,00 (janeiro/2022),
R$ 200,00 (março/2022) e R$
300,00 (a partir de maio de 2022).
sintasa

LEI QUE INCLUI O LEITE DE CABRA NA MERENDA ESCOLAR
DA REDE ESTADUAL DE ENSINO É SANCIONADA EM SERGIPE
ensino.

Defensor da bandeira da
agricultura familiar e do
fortalecimento do homem e da
mulher do campo, o deputado
estadual Zezinho Sobral (Pode)
comemora a sanção da Lei nº 8962,
de 06 de janeiro de 2022, que
dispõe sobre a inclusão do leite de
cabra e das carnes de caprino e de
ovino na dieta alimentar dos
alunos da rede pública estadual de

“Essa Lei é mais uma vitória da
agricultura familiar promovida
pelo nosso mandato, sempre
atento às necessidades e aos
anseios de quem produz e precisa
expandir suas atividades. Ela tem o
objetivo de garantir a segurança
alimentar de crianças e jovens,
inserindo os produtos de caprinos
e ovinos na merenda escolar,
especialmente o leite e os
derivados”, celebrou Zezinho
Sobral, autor do Projeto de Lei.
O texto estabelece que a aquisição
dos produtos para o cumprimento
da Lei deve ser realizada
preferencialmente junto à
agricultura familiar e pequenos e
médios produtores. “Isso
movimenta a produção e abre um

leque de oportunidades para os
produtores expandirem seus
negócios, agregando a oferta de
alimento de qualidade para nossos
alunos das escolas estaduais
instaladas nos municípios. A
caprinovinocultura sergipana tem
se destacado por gerar renda e
movimentar a economia do
campo”, explicou Sobral.
O deputado Zezinho Sobral afirma
que a Lei será um divisor de águas
na cadeia produtiva e recorda
outros projetos exitosos do
mandato na Assembleia Legislativa
voltados para a agricultura.
“Nosso intuito é garantir o
equilíbrio alimentar dos
estudantes, agregar a merenda,
respeitando as normas
nutricionais, além de fomentar o

agronegócio, especialmente os
pequenos e médios criadores e as
associações de caprinos e ovinos,
inserindo-os no processo de
comercialização dos seus produtos
para a merenda escolar. É mais
uma forma importante de apoiar a
agricultura familiar. Esse é mais um
resultado do nosso trabalho a
exemplo da Lei das Queijarias
Artesanais, a Lei das Casas de
Farinha, a Lei da Carcinicultura, a
correção das leis ambientais para
as atividades agrícolas, as
intermediações pela melhoria da
produção agrícola através do
abastecimento de água na zona
rural, dentre tantos outros”,
relembrou.
Ascom - Deputado Estadual
Zezinho Sobral
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Belivaldo Chagas entra com ação no STF contra
Emenda Constitucional aprovada pela Alese
O governador do Estado de
Sergipe, Belivaldo Chagas,
ingressou com a Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7060, no
Supremo Tribunal Federal
(STF), contra norma da
Constituição estadual que
veda a inclusão, em conta
d e r e s t o s a p a g a r, d e
qualquer percentual não
executado de emendas
parlamentares impositivas
previstas na lei orçamentária anual.
Invasão de competência
A regra está prevista no
artigo 151, parágrafo 12,
da Constituição de Sergipe,
acrescentada pela Emenda
Constitucional estadual
53/2020.
Segundo Belivaldo Chagas,
a intenção da mudança foi
assegurar o cumprimento
das emendas impositivas,
protegendo-as de eventuais
contingenciamentos.
Trata-se, a seu ver, de uma
aspiração legítima do
legislador de participar de
forma ativa na execução do
orçamento.
No entanto, segundo o
g o v e r n a d o r, a o v e d a r
percentual de restos a
pagar das programações

(como fez) a norma
estadual suprimir integralmente tal providência,
praticamente revogando,
no âmbito do Estado de
Sergipe, a norma federal”,
sustenta.

orçamentárias quando se
tratar de emendas impositivas, a norma viola norma
constitucional federal
expressa, que não traz
r e s t r i ç ã o s i m i l a r. E l e
destaca que o artigo 165 da
Constituição da República
reservou à lei complementar federal a disciplina
de restos a pagar e que essa
norma tem amplitude
sobre toda a seara orçamentária e é vinculante a
todos os entes da federação.
Chagas observa que a Lei
federal 4.320/1964, até

GEDALVA
UMBAÚBA

eventual alteração, é a
norma geral que regula a
matéria.
“Havendo lei federal
dispondo expressamente
sobre norma de direito
financeiro, autorizando a
inscrição em restos a pagar
de despesas empenhadas,
mas não pagas até 31 de
dezembro, não poderia

O governador alega ainda
q u e a s e m e n d a s
parlamentares impositivas
constituem exceção à
fixação do orçamento
público, cuja competência é
do Poder Executivo.
Portanto, em seu entendimento, a inobservância
do modelo federal constitui
ofensa ao princípio constitucional da separação dos
Poderes.

horanews.net

AGORA, A CASA DA CÓPIA
TAMBÉM É GRÁFICA E EDITORA
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BALANÇANDO A SERRA
VEREADOR
MOISÉS
DE ACIOLI

POR MÁRCIO PRATA

A
VEREADORA
FORTE DA
SAÚDE,
PAULINHA

Sonha com a vinda
de novas empresas
para Itabaiana.Bom
seria a Coringa.

VEREADOR
ESCOVINHA

Continua visitando
comunidades com
cabeça de porco
e Luciano Bispo.
Luciano quer ser vice
governador na chapa
de Edvaldo Nogueira.

Tem vários
projetos
transitando
na Câmara de
Itabaiana.

VEREADOR ELEITO DO PP, ALEX HENRIQUE
Continua fazendo seu papel na Câmara de Itabaiana,
defendendo os excluídos.

VEREADOR
CABEÇA DE PORCO
Continua torcendo
pra o governador
colocar Luciano Bispo
como vice na chapa
dos governistas.

VEREADOR
BRENO DE
VARDO DA
LOTÉRICA

Tem visitado e ajudado várias
comunidades carentes que
estão passando muita fome..

O VEREADOR
JOÃOZINHO
DO LAGAMAR

Está acompanhando
o prefeito Adailton Sousa
nas visitas as obras.

VEREADOR
WAGUINHO DA LEITOA
Continua fazendo um
bom trabalho na Câmara
de Itabaiana.Tem sido um
grande parlamentar.

VEREADOR WAGUINHO
DE VADO DE
OLÍMPIO GRANDE,
Grande tem feito vários
pronunciamentos em defesa
de várias causas e em defesa
do povo de Itabaiana.

VEREADOR PEDRO
DA AGROVILA
Está ajudando muito
os agricultores do seu
povoado.
O VEREADOR DAVID
DE NEM DE
TONHO D GLÓRIA
O Vereador David de
Nem está reivindicando
na Câmara de Itabaiana,
intervenções da
prefeitura nos povoados..

VEREADOR ANDERSON
DE TONHO DE CATULINO
Continua de olho na
vacinação em Itabaiana.

O presidente da
Câmara de Itabaiana
continua fazendo um
grande trabalho a serviço
do povo e da cidade de
Itabaiana.Marcos Oliveira
acredita que até o final
de dezembro 85% da
população esteja vacinada.
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FEIRAS LIVRES DE ARACAJU ESTÃO ADEQUADAS
À VENDA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

Em agosto de 2020, o Ministério
Público Estadual (MPE/SE), por
meio da Promotoria de Justiça do
C o n s u m i d o r, e a E m p r e s a
Municipal de Serviços Urbanos
(Emsurb) assinaram um Termo de
Ajustamento para adequação das
feiras livres da capital. Desde
então, a empresa municipal atuou
para só permitir o funcionamento
das feiras que estivessem comercializando produtos de origem
animal com a correta refrigeração.
E, nesta sexta-feira, 7, seguindo as
recomendações do MP, dos órgãos
sanitários e do seu próprio
planejamento, alinhado às
condições disponibilizadas por
outros serviços, a exemplo do
reforço da rede elétrica da área
pela empresa Energisa, a
Prefeitura de Aracaju retomou o
funcionamento da feira do
conjunto Agamenon Magalhães,
no bairro José Conrado de Araújo.

Porém, desta vez, em novo espaço
d a a v e n i d a S ã o Pa u l o , n a s
proximidades da avenida Maranhão, e com o formato que tanto
tem agradado a população
aracajuana.
Desta forma, todas as 28 feiras
livres da cidade, de responsabilidade da Prefeitura, passam a
funcionar adequadamente. No
Agamenon, a instalação e o
posicionamento de 320 bancas
novas para cereais e hortifruti e 80
balcões frigoríficos, entre outras
estruturas, foram aprovados por
feirantes e consumidores.
"Ficou melhor pra gente, ali estava
mais apertado, agora a feira ficou
até mais segura. Acredito que vai
aumentar o fluxo de consumidores, estou torcendo para que isso
aconteça. Está aprovada sim, ficou
melhor", disse o feirante Cristiano
Silva.
“Sou feirante aqui há 18 anos.

Achei ótima essa mudança, ficou
mais organizada, espaçosa e
segura. Está aprovada”,
comemorou Maria Silva. A
consumidora Virgínia Andrade
ressaltou a importância dos
produtos de origem animal
estarem bem acondicionados. "As
carnes não ficam mais em cima das
bancas, estão nos freezers. Isso
significa mais saúde e menos
bagunça".
Já Jessica Rezende, que acompanhava o pai, Walmir Dário da Silva
nas compras do dia, observou que
o espaço se tornou mais agradável
para se locomover. "Está mais
agradável, no espaço anterior a
feira parecia mais longa e se
tornava bem cansativa".

“Toda sexta-feira, faço compras
aqui na feira do Agamenon e gostei
muito das mudanças que encontrei
hoje, inclusive do novo espaço. O
local de antes tinha uma escola
bem perto, passava muito carro e
ficava tudo muito apertado",
completou Jailton Góes, o Jajá do
Churrasquinho.
Feiras
Para ter acesso À relação das feiras
livres da capital, administradas
pela Prefeitura de Aracaju, acesse
w w w. a r a c a j u . s e . g o v. b r o u
@emsurb no Instagram.
AAN

(79) 998624406
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Poupança tem retirada líquida de R$ 35,5 bi em 2021
Pressionada pelo fim do auxílio
emergencial, pelos rendimentos
baixos e pelo endividamento
maior dos brasileiros, a
caderneta de poupança
registrou, em 2021, a terceira
maior retirada líquida da
história. No ano passado, os
investidores sacaram R$ 35,5
bilhões a mais do que
depositaram, informou nesta
quinta-feira, 6, o Banco Central BC.
A retirada líquida – diferença
entre saques e depósitos – só
não foi maior que a registrada
em 2015 (R$ 53,57 bilhões) e
em 2016 (R$ 40,7 bilhões).
Naqueles anos, a forte crise
econômica levou os brasileiros a
sacarem recursos da aplicação.
Em 2020,
registrado
diferença
retiradas

a caderneta tinha
capitação líquida –
entre depósitos e
– recorde de R$

166,31 bilhões. No ano
retrasado, o pagamento do
auxílio emergencial de R$ 600,
depositado em contas poupança
digitais, inflou o saldo da
poupança. A instabilidade no
mercado financeiro no início da
pandemia de Covid-19 também
aumentou temporariamente as
aplicações na caderneta.
Apesar do resultado negativo no
ano, em dezembro, os
brasileiros depositaram R$ 7,66
bilhões a mais do que sacaram
da poupança. O valor é 62,8%
menor que a captação líquida de
R$ 20,6 bilhões registrada em
dezembro de 2020.
Tradicionalmente, os brasileiros
depositam mais na caderneta
em dezembro, por causa do
pagamento da segunda metade
do décimo terceiro salário.
A aplicação começou 2021 no
vermelho. De janeiro a março,

os brasileiros retiraram R$
27,54 bilhões a mais do que
depositaram, influenciado pelo
fim do auxílio emergencial.
Com o pagamento da segunda
rodada do benefício, a situação
mudou. Os depósitos superaram
os saques de abril a julho.
A partir de agosto, a caderneta
voltou a registrar mais retiradas
que depósitos. Mesmo com a
continuidade do pagamento do
auxílio emergencial até
outubro, os brasileiros
c o n t i n u a r a m a s a c a r. O
rendimento abaixo da inflação
acarretou a migração para
outras aplicações. Ao mesmo
tempo, a alta do endividamento
das famílias levou a saques para
compensar despesas urgentes.
RENDIMENTO - Até o início de
dezembro, a poupança rendia
70% da Taxa Selic (juros básicos
da economia). No mês passado,

a aplicação passou a render o
equivalente à taxa referencial TR - mais 6,17% ao ano, porque
a Selic voltou a ficar acima de
8,5% ao ano. Atualmente, os
juros básicos estão em 9,25% ao
ano.
O aume nt o d o s j uro s, no
entanto, foi insuficiente para
fazer a poupança render mais
que a inflação. Em 2021, a
aplicação rendeu 2,99%,
segundo o Banco Central. No
mesmo período, o Índice
Nacional de Preços ao
Consumidor-15 - IPCA-15 -, que
funciona como prévia da
inflação oficial, atingiu 10,42%.
O IPCA cheio de 2020 será
divulgado na próxima terçafeira, 11, pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.
jlpolitica

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO
DA FEDERAÇÃO SERGIPANA DE
AUTOMOBILISMO

TAÇA DO CAMPEÃO SERGIPANO 2021
SERÁ EXPOSTA NA CEASA ARACAJU

Convocamos os clubes associados para a eleição da nova diretoria da
federação sergipana de automobilismo para o período 2022 a 2026.

Em parceria com a Ceasa Aracaju o Club Sportivo Sergipe, fará neste
sábado (8) a partir das 9 horas, um plantão para adesão de novos Sócios
Torcedores na Central de Abastecimento de Sergipe.
Na oportunidade terá a exposição da taça do Campeonato Sergipano
2021 e a presença dos jogadores do elenco 2022, o evento promete
motivar ainda mais a torcida colorada para a nova temporada.
O troféu do estadual estará disponível para que os torcedores possam
tirar fotos e interagirem com os jogadores do Mais Querido.

A eleição se dará na sede da federação localizada no kartódromo
emerson fittipaldi no bairro atalaia, com a primeira convocação às
19h30 e a segunda às 20h do dia 10 de fevereiro de 2022.
As inscrições das chapas se dará até o dia 09 de fevereiro até às 23h59.
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Como é feito esse procedimento?
Apenas algumas consultas pré-operatórias, são instalados 4 ou 6
implantes, e no mesmo dia é instalada uma prótese xa.Sobre os
implantes é realizada uma prótese totalmente em acrílico parafusada,
para fazer uma prótese xa de todos os dentes com carga imediata. O
uso de Carga Imediata sobre rebordos sem dentes vem utilizado com
sucesso atualmente.É um processo rápido que pode ser concluído
em poucos dias, mediante planejamento prévio. Pode ser feita tanto
em arcada superior quanto inferior. Venha fazer a Avaliação com Dr.
Paulo Nand, especialista em Reabilitação Oral por Implantes, diga
adeus a sua prótese e venha sorrir sem medo, ter qualidade na sua
mastigação e tenha sua auto estima de Volta.

Rua frei Paulo 396, Aracaju - SE

Telefone: (79) 3025-0010
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Aracaju registra primeiro caso de dupla infecção
de coronavírus e influenza
A Secretaria Municipal da Saúde
(SMS) confirma o primeiro caso de
contágio simultâneo de coronavírus
e influenza, conhecido como
flurona, em Aracaju.
Trata-se de uma mulher, profissional
de saúde, que começou a apresentar
sintomas no dia 27 de dezembro, e
no dia seguinte deu entrada em
hospital particular.
A equipe epidemiológica do
Município realiza monitoramento da
paciente, que está cumprindo
isolamento, e reforça a necessidade
de uso de máscara, higienização das
mãos e distanciamento social, neste
momento de crescimento de casos
de Influenza na capital.
Para dar fluidez ao atendimento de síndrome
gripal, a gestão municipal implantou um
contêiner no Hospital Municipal Fernando
Franco (Zona Sul), aumentou equipe médica na
UPA Nestor Piva (Zona Norte) e está
preparando um espaço para funcionar
exclusivamente como Centro de Síndrome
Gripal. Esse novo espaço, localizado no bairro
Atalaia, funcionará diariamente, incluindo
finais de semana, das 7h às 19h.
Secretária da Saúde de Aracaju, Waneska

e Fernando Franco e da testagem em
espaços públicos três vezes na
semana para assintomático”,
detalhou a secretária.
H3N2Até o momento, Aracaju
registrou 292 casos de H3N2 e seis
óbitos, sendo quatro homens e duas
mulheres, com idades entre 36 e 88
anos. De acordo com o boletim
epidemiológico da Secretaria de
Estado da Saúde, foi confirmada a
circulação de Influenza A em 49
municípios sergipanos com 691
amostras positivas, sendo 655
Influenza A H3N2 e 36 Influenza A
não subtipado.
Barboza destaca a importância da vacinação
contra covid-19 e orienta que o usuário com
sintomas leves procure uma das 45 Unidades
Básicas de Saúde da capital, evitando
sobrecarga na rede de urgência.
“Todas as nossas Unidades de Saúde estão aptas
para atender usuários com síndrome gripal.
Nossa orientação é que os atendimentos eletivos
sejam remarcados para que o paciente de
síndrome gripal tenha prioridade. Temos quatro
Unidades Básicas realizando testes [Augusto
Franco, Cândida Alves, Onésimo Pinto e
Ministro Costa], além dos hospitais Nestor Piva

Embora o vírus influenza seja de alta
transmissibilidade, a maior parte dos casos
apresenta evolução benigna com a utilização de
medicamentos sintomáticos. Dessa forma, a
Prefeitura orienta a população que apresenta a
síndrome gripal leve, a procurar atendimento
nas Unidades Básicas de Saúde, permitindo que
os casos de síndrome respiratória aguda grave
sejam tratados nas unidades hospitalares.
AAN

UBSs para síndromes gripais funcionarão
aos sábados e domingos
Por conta da alta procura por atendimentos de síndrome gripal, a Prefeitura
de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, manterá Unidades
Básicas de Saúde (UBSs Augusto Franco e Cândida Alves, nos bairros
Farolândia e Industrial, respectivamente) funcionando das 7h às 19h, nos
fins de semana.
Os Hospitais Municipais Fernando Franco e Nestor Piva, com
funcionamento diário e 24 horas, seguem referência para os pacientes
residentes em Aracaju que necessitam de maior observação com realização
de exames para avaliação dos casos e posterior seguimento.
Vacinação contra covid
A vacinação contra covid-19 é realizada de segunda à sexta-feira, nas
Unidades Básicas de Saúde e no drive do Parque da Sementeira, além da
vacinação itinerante nos bairros. Na próxima semana, o carro da vacina
estará no Santa Maria.
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INTERNACIONAL

Reino Unido confirma acidente entre navio
de guerra britânico e submarino russo
Um navio da Marinha Real britânica colidiu com
um submarino russo “caçador-assassino”
(submarino nuclear armado com mísseis e
torpedos de grande potência) durante
patrulhamento nas águas do Atlântico Norte. O
incidente ocorreu no final de 2020 e só veio à
tona na última quinta-feira (6), através um
comunicado oficial do Ministério da Defesa do
Reino Unido, segundo a Radio Free Europe.
A fragata HMS Northumberland estava
rastreando o submarino russo quando o
equipamento de sonar – composto por um longo
cabo com hidrofones que segue debaixo d’água
atrás de um navio – bateu no submarino. O
atrito foi registrado por uma equipe de
filmagem que trabalhava na produção de um
documentário do Canal 5, ‘Warship: Life at Sea’
(“Navio de guerra: Vida no Mar”, sem tradução
para o português) que vai ao ar no Reino Unido.
O episódio até então não havia sido comentado
pelo Ministério da Defesa. A confirmação das
autoridades veio após a divulgação do material
coletado pelos documentaristas. Há uma cena
em que a equipe da Marinha Real a bordo
percebe que algo estranho aconteceu e a
tripulação reage gritando: “O que diabos foi
isso?”
“No final de 2020, um submarino russo sendo
rastreado pelo HMS Northumberland entrou
em contato com seu sonar rebocado”, disse o

órgão governamental em uma nota divulgada à
imprensa nesta quinta. “A Marinha Real rastreia
regularmente navios e submarinos estrangeiros
a fim de garantir a defesa do Reino Unido”,
acrescentou o documento.
Uma fonte do Ministério da Defesa disse à rede
britânica BBC que “era improvável que o
submarino colidisse deliberadamente com o
cabo do sonar”. Não há informações se o
submarino russo sofreu algum dano.
Já o navio britânico precisou retornar ao porto
na Escócia para substituir o equipamento
avariado.

(79) 98820-3933
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Semanal
ÁRIES (21/3 A 20/4)

Agitação não vai faltar nessa semana e notícia boa
também não, arianjos e arianjas! Marte entra em Sagita e
traz novidades que vão dar um chega pra lá na rotina. Planos
de viagem e novos projetos na sua vida tomam forma e a boa
sorte vai te acompanhar.
Mercúrio também manda poderosos estímulos para os
seus interesses profissionais. O momento é perfect para falar
com chefes e pessoas que têm poder de decisão. Contrato
temporário de trabalho pode rumar para efetivação. E o que
você comenta: com a graça de Deus. As perspectivas com
grana são boas: entrada de recurso extra pode fazer você dar
pulos e até urros de alegria. Se quiser outras informações
sobre o seu trabalho, faça uma consulta com o Tarot do
Trabalho e veja o que o oráculo tem a dizer.

CÂNCER (21/6 A 21/7)

Festas de fim de ano se aproximando, parentes chegando
e os caranguejinhos estão como? Na maior vibração, claro! E
vocês acertaram em cheio, pois tem muita novidade entre as
estrelas e seu astral fica lá em cima.
Quer ver? Marte turbina sua saúde, duplica sua vitalidade
física e deixa você com gás total para mandar ver no trabalho.
Pode ser quase véspera de Natal, mas não vai faltar entusiasmo
para pegar firme no trampo e botar pra quebrar com suas
competências.
Com sua dedicação, vai dar uma alavancada nas finanças
e pode garantir todos os presentinhos da sua lista. O que você
coloca nos comentários? Multiplica, Senhor!
No amor? A semana será de altos papos e sintonia fina
com o mozão.

LIBRA (23/9 A 22/10)

Pode fazer um tremendo sucesso nos contatos pessoais
e profissionais, ainda mais se apostar em sua simpatia,
nas suas ideias criativas e na habilidade para convencer.
Quem atua com vendas pode esperar sucesso, ainda mais
no turismo ou internet.
Mercúrio dá todo apoio para os interesses familiares
e indica surpresas com parentes distantes. A saúde tá
protegida, dinheirinho sossegado, mas e no amor, meu
guru, será que pode rolar rebu? Negativo, bebê. Só vejo
arco-íris no seu horizonte. A semana será animada e você
terá altas conversas com o momozin. E aí você vai me dizer:
De papo eu tô cheia, João, quero algo mais? Tá certa, minha
filha. E quem está só, na sofrência ou amando a solteirice?

CAPRICÓRNIO (22/12 A 20/1)

O astral da semana tá uma coisa de doido, Caprica!
Com Marte entrando em sua Casa 12 todo cuidado é
pouco para evitar tretinhas ou tretonas, sobretudo nas
relações familiares. Mas Mercúrio chegando chegando
pra expulsar qualquer zica, trazendo vibes gloriosas e
grandes promessas para sua vida. Sua saúde ganha
um baita reforço, o trabalho vai caminhar do jeitinho
que espera e até a sua comunicação pessoal fica mais
descontraída, incentivando seus contatos e interesses.
Siga sua intuição ao lidar com grana. Se sentir
desconfiança ou segurança, chame os universitários, ou
seja, peça orientação para quem sabe mais. E o amor,
meu astrólogo idolatrado? O romance tá tranquilinho,
meu docinho de caju, e o lance com o crush tem tudo
para decolar. Mas cuidado com atração arrebatadora.

TOURO (21/4 A 20/5)

E aí, meu guru tem alguma zica nesse angu? Tem não,
tourinho! Ao contrário, a semana chega suave na nave e
com notícias fresquinhas de Mercúrio, que traz boa sorte,
novidades e promessas de ganhos em algo diferente que
você pode fazer. Mudanças positivas devem rolar na sua
vida material bem na semana que antecede o Natal e isso
quer dizer que a festança tá garantida, bebê!
Marte estimula seu lado empreendedor, só que também
assanha a vontade de se arriscar, o que não deixa de ser um
tiro no escuro, ou seja, você pode lucrar ou se..se..ferrar.
Quer saber mais? Seja membro do meu canal no YouTube,
valeu? Sol e Vênus seguem protegendo sua saúde e suas
iniciativas no trabalho, que têm tudo para dar os resultados
que espera.

LEÃO (22/7 A 22/8)

A boa sorte vai soprar em sua direção, meu docinho
leonino, e quem avisa é Marte, que desembarca em seu
paraíso astral, anunciando que novidades espetaculares
podem marcar presença na sua vida.
Já Mercúrio traz poderosas energias para os seus
interesses profissionais e financeiros. A semana tem tudo
para ser das mais produtivas no trabalho e os resultados
dos seus esforços irão diretamente para o seu bolso ou
para aquela conta que você tem naquele paraíso fiscal.
A saúde também sai no lucro e sua resistência fica
no topo. Quer mais? Então toma e controla a ansiedade
porque tem emoção de sobra!
Essa tem tudo para ser uma semana perfeita sem
defeitos no amor.

ESCORPIÃO (23/10 A 21/11)

É money que você,quer, meu docinho escorpiano?
Então aproveita a entrada de Marte na sua Casa da
Fortuna para ir atrás dos seus interesses, porque gana
não vão faltar e grana também não.
Quer dizer, como Marte é muito pistola, é preciso
cuidado com decisões precipitadas. Sabendo se controlar,
o caminho estará aberto para vitórias financeiras. E mais:
Seu poder de persuasão fica tinindo e você terá
argumentos imbatíveis em conversas e negociações. Fase
excelente para quem lida diretamente com o público.
Ótima sintonia com o pessoal de casa e saúde blindada.
Que Mega Sena, hein, bebê? Pra completar, bem que a
paixão poderia estar nessa, né?

AQUÁRIO (21/1 A 19/2)

Aqueles planos que você pensou, repensou e adiou mil
vezes finalmente podem começar a andar, aquarianjo!
O recado esperto é de Marte, que vai agir em favor dos
seus ideais, bebê! Aproveite a onda gigante de boa sorte
que vai bater aí na sua praia e faz logo uma força-tarefa
pra realizar o que botou de lado. O Sol também tá on
no seu Horóscopo, protege o convívio com as amizades
e dá uma baita força para você chegar mais perto do
que deseja. Agora, quem traz uma vibe esquisitinha é
Mercúrio, que pode mexer com seu ânimo, com a sua
confiança e otimismo. Dinheiro, negociações? Cautela e
caldo de galinha, como ensinava a vovó. Já no amor? Suas
paqueras podem ir pro saco. Ainda bem que você conta
com outros astros para virar o jogo do amor a seu favor.

GÊMEOS (21/5 A 20/6)

Vai preparando o coração porque se depender de
Marte, a semana será de emoções intensas, geminix! A
partir do dia 13 vão jorrar energias para suas relações,
parcerias, seus planos e amizades.
Mercúrio, seu astro, também traz boas novas,
fortalece a sua capacidade estratégica e deixa seu instinto
afiadíssimo para negociar. Pode acertar na mosca ao
lidar com papelada, seguro, sem falar que há chance de
desenrolar e resolver pepino antigo.
No dia 19, a Lua Cheia levanta a sua vitalidade,
enquanto Sol e Júpiter prometem conquistas deliciosas,
seja com dinheiro, seja no amor.

VIRGEM (23/8 A 22/9

Semaninha movimentada essa, viu, bebê! Pode ir se
preparando porque o ritmo tá bem acelerado e o astral
virginiano vai ficar com a bola toda, ainda mais na vida
familiar.
O rebuliço pode ser grande, mas Mercúrio também traz
mudanças e elas serão bem mais positivas meu docinho.
Fase de alegrias com pessoas queridas e realizações
em suas atividades. Você tem boas razões para se orgulhar
dos seus feitos e pode atrair conquistas surpreendentes no
lado profissional e material. Até uma fezinha em jogo ou
loteria pode dar bom, principalmente na Mega, né? Falando
nisso, quem é membro do Canal no YouTube tem direito
aos números de sorte. O que cê tá esperando, minha filha?

SAGITÁRIO (22/11 A 21/12)

O Sol passa a última semana no seu signo, mas não se
avexe, não, porque quem assume o posto de parça é Marte,
que comanda seu paraíso astral, trazendo alegrias, boa sorte
e vibes espetaculares para a sua vida. As coisas devem fluir
com mais agilidade e facilidade, sem falar que você terá
confiança e criatividade de sobra para alcançar conquistas,
glórias e vitórias.
Quer mais notícia boa? Então toma! Mercúrio entra na
sua Casa da Fortuna, sinalizando um período redondinho
para suas finanças. Parcerias, acordos e alianças podem abrir
as portas para ganhos e lucros. Se você depende do papo ou
do teclado para ganhar a vida ou dar seus pulos, pode ter
surpresas maravilhosas.E mais: vejo aqui que as novidades
da semana também agitam esse coraçãozinho sagitariano.

PEIXES (20/2 A 20/3)

Peixinho, peixinho, com as energias astrais que ficam
ativas a partir de agora, você tem tudo para brilhar no serviço,
subir no conceito da chefia e atrair melhorias financeiras
que vão te deixar na maior empolgação. Marte abre os seus
horizontes profissionais ao turbinar sua garra, determinação
e autoconfiança, qualidades que serão diferenciais para o seu
sucesso. Mercúrio também vai dar a maior força para os seus
objetivos. Você vai contar com mais perseverança, praticidade
e ideias bem estruturadas na hora de bolar e realizar seus
planos. Voltando ao dindin: pode dar uma grande tacada que
vem ensaiando há muito tempo. Vai ter entusiasmo e ousadia
para correr atrás dos seus sonhos. Sorte em jogos? E por que
não? A saúde segue protegida e aí vem a pergunta que não
quer calar: e o amor, João, como vai ficar?
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PREFEITURA ORIENTA E FISCALIZA DESCARTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DA ORLA SUL 2
A Prefeitura de Aracaju continua empenhada para
diminuir o impacto na coleta de lixo na região da
Orla Sul 2. Neste sentido, a Empresa Municipal de
Serviços Urbanos (Emsurb) realizou, na manhã
desta sexta-feira, 7, uma visita técnica à localidade
com o objetivo de orientar e fiscalizar os
comerciantes a respeito do condicionamento e
disposição dos resíduos sólidos para o
recolhimento.
Durante a atividade, os técnicos da diretoria
operacional visitaram alguns bares e restaurantes
localizados na extensão desta etapa da Orla, de
modo a esclarecer as principais dúvidas dos
proprietários e as medidas que estão sendo
adotadas pelo Município para que o serviço seja
efetuado sem atrasos na operação. “A partir do
momento em que encontrarmos alguma
irregularidade, ou até mesmo dificuldade relatada
pelos proprietários quanto ao descarte correto dos
resíduos, iremos informar as alternativas para que
estas sejam sanadas, como também a respeito das
possíveis penalidades, caso eles persistam no erro.
As visitas continuarão no decorrer dos próximos

mais afastados para o caminhão encostar. Ouvi as
explicações dos fiscais e vamos contribuir para
manter a praia limpa e organizada”, destacou ela
ao se referir às obras da segunda etapa da Orla Sul,
realizada pelo Governo do Estado. “Considero
essa orientação de extrema importância para que
a gente possa deixar a região limpa, sem mau
cheiro ou acúmulo de lixo. Por isso, faremos as
adequações necessárias, conforme o que foi
passado”, afirmou o gerente de outro
estabelecimento, Washington Carvalho.
dias”, explica o diretor de Operações, Bruno
Moraes.
Ao tomar conhecimento da ação, a comerciante
Maísa de Oliveira, responsável por um bar
localizado na avenida Inácio Barbosa, no bairro
Mosqueiro, afirmou que passará a adotar outras
alternativas para colaborar com o trabalho da
Emsurb no tocante à agilidade do serviço de
coleta. “Essa obra é muito importante, mas acaba
atrapalhando um pouco o nosso serviço na hora de
colocar os tonéis com o lixo, e também dos
coletores, já que os recipientes ficaram um pouco

PREFEITURA ORIENTA E FISCALIZA DESCARTE DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NA REGIÃO DA ORLA SUL 2
presidente do TCE, conselheiro Flávio
Conceição.
Conforme o calendário, o primeiro prazo
remete ao próximo dia 30 de janeiro. Até lá, o
governo do Estado e as prefeituras municipais
devem enviar ao TCE o Relatório Resumido da
Execução Orçamentária (RREO) do 6º bimestre
do exercício financeiro anterior.

Os gestores responsáveis pelas unidades
administrativas do Estado e municípios
sergipanos devem atentar para os prazos do
calendário anual de obrigações junto ao
Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE).
Disponível no site da Corte, o cronograma
detalha todas as informações necessárias para
que o órgão exerça a fiscalização contábil,
financeira e orçamentária, bem como os prazos
em que devem ser entregues.
"Para que a análise das contas e as fiscalizações
ocorram de forma cada vez mais célere, é
imprescindível que o Tribunal tenha acesso a
esses dados dentro dos prazos”, comenta o

Nesse mesmo prazo, também os prefeitos e o
chefe do Executivo estadual, bem como
presidentes das Câmaras municipais, devem
disponibilizar os relatórios de gestão fiscal
(RGFs) do 3º quadrimestre e do 2º semestre do
exercício financeiro passado.
Tais obrigações têm como fundamentação legal
dispositivos da Constituição Federal e da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF).
Para visualizar todo o calendário anual de
obrigações, basta acessar o site do TCE
(www.tce.se.gov.br), posicionar o cursor em
“Serviços” e clicar na opção "Apoio a Gestores”.

AAN

ENCERADO O PRAZO PARA
REGISTRO DE CHAPA PARA
AS ELEIÇÕES DA FSF

A Federação Sergipana de Futebol comunica a
todos os interessados que, nesse
sábado(08/01), as 18:01 horas, ENCERROUSE o prazo para a inscrição de Novas Chapas
para concorrer às eleições que serão realizadas
no próximo dia 14/01(sexta-feira), no Salão
Costa Azul do hotel da Costa. A primeira
chamada será as 10:00hs e a segunda
chamada, as 10:30hs, quando terá início a
votação.
A única Chapa inscrita é denominada
FUTEBOL SERGIPANO NO RUMO CERTO,
tendo sido encabeçada pelo atual Presidente
MILTON DANTAS e pele Vice Luiz Santana.
O Presidente e Vice, respectivamente, MILTON
DANTAS e LUIZ SANTANA, continuarão
comandando os destinos do Futebol Sergipano
no período de 2024 à 2028, atendendo ao
pedido de 100% dos clubes filiados à Federação
Sergipana de Futebol.
O Presidente MILTON DANTAS agradeceu ao
APOIO de todos os clubes e tem consciência da
sua responsabilidade de continuar
TRABALHANDO em prol do Futebol
Sergipano.
REGINALDO GOVEIA
ASCOM/FSF
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SITUAÇÃO PARA GOVERNISTAS DE SERGIPE NA SUCESSÃO
ESTADUAL FICA CADA DIA MAIS PERIGOSA
A partir desta sexta-feira, 7 de
janeiro de 2022, os sergipanos
estarão a menos de 10 meses da
escolha do futuro governador do
Estado de Sergipe, aquele que vai
suceder Belivaldo Chagas, PSD,
que é governador reeleito e não
pode e nem tem direito de ir à
reeleição.

Ruins. Nisso entram os desejos
conflagrados de Fábio Mitidieri,
Edvaldo Nogueira e Laércio
Oliveira. Qual deles subirá ao
pódio de candidato governista? E
quem dentre eles não for o
“ungido” e o “abençoado”, segue
que caminho? Adota que
postura?

Na verdade, a contar desta sexta,
eles, os sergipanos, estarão a
exatos 267 dias da eleição - assim
como todos os demais brasileiros
deste mesmo período para a
escolha do futuro presidente do
Brasil, se continuará sendo Jair
Bolsonaro, PL, ou se chegará um outro para o
lugar dele.

Há bizus cada dia mais
estridentes de que Fábio Mitidieri
será o escolhido por Belivado. E
daí, Edvaldo e Laércio baixarão a
cabeça e baterão continência para
isso? Seguirão no mesmo barco?
Na mesma aliança?

Esta análise pretende focar somente a cena
sergipana. Portanto, é lícito dizer que, apesar de
os governistas estaduais de Sergipe estarem
flanando sozinhos, sem nenhum pré-candidato
taludo e viçoso da oposição por ameaça nesta
disputa, há licitude, também, em se afirmar que
a eleição de 2022 será, para eles, os governistas,
bem diferente daquela de 2018.
Em 2018, Belivaldo Chagas se reelegeu
governador com os famosos dois pés nas costas
numa eleição que só teve dois turnos porque o
que havia de oposição ganhou o caminho da
bifurcação e ubiquidade, com Eduardo Amorim,
PSDB, e Valadares Filho, PSB, saindo cada um
em disputas por conta própria. O resultado,
dando a Belivaldo um perfil de herói com
índices altíssimos num segundo turno com
Valadares Filho, todo mundo conhece.
Desde então, Belivaldo se fez governador de
uma eficácia reparatória das chagas recentes de
Sergipe como nunca mais nenhum outro se
fizera. Isso e mais a morte da oposição orgânica
a ele e ao seu grupo - Valadares Filho e Eduardo
Amorim falam em candidaturas de deputado
federal e de senador para este ano - levaram por
muito tempo ao pensamento de que os
governistas fariam o futuro governador num
passeio, de lambuja, nos próximos 267 dias.
Esse pensamento não mudou de tudo e nem
perdeu a validade. Mas é fato que 2022
apresenta cenários fortemente diferentes do de
2018 e podem complicar. Cenários diferentes no

sentido de desiguais. Em 2018, com um governo
de oito meses nas mãos e trabalhando para
reeleger a si mesmo, Belivaldo tinha um
exército político unido e forte marchando com
ele.
Ali era um time que contava com o exgovernador Jackson Barreto, MDB, com o
prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, PDT,
com a vice-prefeita de Aracaju e candidata a
vice-governadora Eliane Aquino, do PT, e com
todo o próprio PT, contando aí com Rogério
Carvalho, que se elegeu senador.
O problema é que esse guindaste de 2018 está
meio que desarmado para 2022. Está um tanto
flácido. Há rumores de que Jackson e Belivaldo
não trocam mais bitocas políticas como há
quatro anos, e o PT arruma seu projeto de eleger
um governador de seus próprios quadros, com o
nome nada desprezível de Rogério Carvalho.
Eliane Aquino, a vice-governadora, ensaia
projeto pessoal solo, numa candidatura
eventualmente ao Senado ou à Câmara Federal.
De modo que os governistas de 2018 não são e
nem serão mais os mesmos governistas em
2022. Mas isso não é tudo na desidratação do
projeto dos governistas para este ano. Por um
modelo arriscoso, estimulado e consentido por
Belivaldo, de dar corda a todos e deixar que se
engalfinhem na busca da auto viabilização de
candidaturas pessoais, o núcleo que ainda pode
ser chamado de governistas - se se considerar
que PT não mais o é e já se converteu numa nova
oposição - tem rachas e fissuras com cara de
irreparáveis.
Irreparáveis e com perspectivas “perigosas”.

Pelo menos da parte de Edvaldo, que tem a
melhor cotação popular para a disputa, já
existem acenos de que ele poderá se atracar
eleitoralmente com Rogério Carvalho. Se
Laércio não encontrar espaço nem numa
disputa para o Senado - essa é uma outra
tangente dele -, pode cumprir o seu calvário de
tentar um quarto mandato de deputado federal
e lavar as mãos para o escolhido candidato ao
Governo do Estado pela ala governista. Pode. É
uma hipótese.
Numa situação assim, não precisa fazer grandes
esforços para imaginar que uma chapa liderada
por Rogério Carvalho numa convergência com
Edvaldo Nogueira deixa o projeto dos
governistas via Belivaldo e Fábio Mitidieri em
situação de complicada a complicadíssima.
Mais ainda se a parceria com o prefeito de
Aracaju botar no pacote o marqueteiro Carlos
Cauê, o terror dos perdedores de Governo de
Sergipe nas últimas quatro eleições - duas de
Marcelo Déda, uma de Jackson Barreto e uma
de Belivaldo Chagas.
PS - E ainda conta como favorável a esse projeto
o fenômeno de Luiz Inácio Lula da Silva que,
como pré-candidato à Presidência da República,
tem em Sergipe três vezes mais intenções de
votos do que Bolsonaro.
Óbvio que, mesmo Belivaldo e Fábio Mitidieri
apoiando o nome Lula em Sergipe, Rogério seria
bem mais beneficiado dessa força por ser um
petista.
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Por Abrahão Crispim Filho
@abrahaocomunicacao

Cantor Bell Marques antecipa o
Carnaval em Aracaju
O esquenta do Carnaval 2022 já está
garantindo em Aracaju! No dia 06 de
fevereiro vai rolar o “Bloquinho do Bell”,
a partir das 16h, na praça de eventos da
Orla de Atalaia, zona Sul da capital
sergipana.
Atração principal da festa, Bell Marques
comandará a folia em cima do trio
elétrico e apresentará um repertório
mesclado a antigos e novos sucessos de
sua carreira, entre eles “100% Você”,
“Diga que Valeu”, “Vumbora Amar”,
“Tanto Amor” e “Brilha Aê”.
Assinada pela Augustus Produções e com
direito a abadá, a programação contará
ainda com os shows do grupo É o Tchan!
e da cantora Maysa Reis, além da música
eletrônica da deejay Gessana Shakti.
Outras atrações a parte serão os trios
elétricos Estrelar e Ospal, conhecidos
pelas suas imponências!
Os ingressos para o “Bloquinho do Bell”
estão disponíveis no site
www.bilhetecerto.com.br e também
podem ser adquiridos no estande de
vendas, localizado no segundo piso do

RioMar Shopping Aracaju (próximo a
Ricardo Almeida), ao preço de R$ 150,00
(Espaço Arena) e R$ 200,00 (Espaço
Premium) – valores de meia entrada,
podendo dividir em três vezes no cartão
Banese e duas vezes nos demais cartões
de crédito.
Paulo Ricardo está de volta a
Aracaju
Um dos principais nomes da música do
pop rock nos anos 80 e 90, com uma
carreira de sucesso, o cantor Paulo
Ricardo, vai aterrissar na capital
sergipana para cantar seus grandes
sucessos, com show acústico e intimista,
‘Voz e Violão’, no Teatro Tobias Barreto, a
partir das 21h no dia 19 de fevereiro. É
mais uma realização local da N
Produções.
Os ingressos com preços a partir de R$
60, podem ser adquiridos na bilheteria
do Teatro Tobias Barreto, Loja Hitz
(Shopping Jardins), Clube Melissa
(Shopping Riomar) e também através do
Guichê Web. Quem quiser comprar mais
em contar por optar pela inteira solidária
e colaborar com um quilo de alimento
para o Externato São Francisco d Assis.
Dire Straits Legacy na Arena
Batistão
O Dire Straits Legacy fará sua turnê no

Brasil na segunda quinzena de janeiro e
para a alegria dos nordestinos, incluiu
Sergipe na turnê e o show em Aracaju
está confirmado para o dia 29 de janeiro,
a partir das 21h na Arena Batistão. É mais
uma realização local da N Produções.
O novo show do DSL conta com um
repertório que celebra os 45 anos dos
Dire Straits, incluindo os clássicos Money
for Nothing, So Far Away, Sultans of
Swing, Walk of Life e Romeo and Juliet. É
um show único e emocionante que revive
a inesquecível e mágica.
Estética Humanizada
Novo empreendimento, SOBRAL Curso
& Consultoria, através da esteticista,
instrutora e empresária Ane Karline
Sobral, chega a Aracaju. Localiza-se no
Horizonte Jardins Offices & Hotel,
Coworking em Saúde, Sala 922 e na
cidade hospitaleira, Itabaiana, no Stúdio
de Fisioterapia e Pilates Jussy Chagas. A
profissional oferta Curso Vip Expert em
L i m p e z a d e Pe l e e a t e n d i m e n t o
individual personalizado com foco na
Estética Humanizada. Então, você que
deseja uma qualificação aprofundada e
almeja cuidados com a pele, a
profissional está à disposição de todos.
Instagram @sobral_curso
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Minas Gerais tem 138 cidades em situação
de emergência devido à chuva
Desde o início do período chuvoso, em outubro de 2021, seis óbitos
foram registrados, e outros dois devem entrar no próximo informativo
da Defesa Civil Estadual.
Deslizamento, pessoas ilhadas, desabamentos e mortes. A chuva não
dá trégua em Minas Gerais e, conforme boletim da Defesa Civil
Estadual, divulgado neste domingo (9), 138 cidades mineiras estão em
situação de emergência. Seis pessoas morreram desde o início do
período chuvoso no estado, em outubro de 2021, e ao menos outras
duas mortes, em Belo Horizonte e Betim, devem entrar no próximo
informativo do órgão.
Devido à situação do estado e também por causa da tragédia em
Capitólio, o governador Romeu Zema decretou luto oficial de três dias.
Conforme o comunicado, Zema assinou o decreto "em sinal de pesar às
vítimas da tragédia em Capitólio e em respeito aos mineiros afetados
pelas fortes chuvas dos últimos dias".
Em cidades da região metropolitana, como Betim, Sabará, Rio Acima,
Brumadinho, Nova Lima e Ribeirão das Neves o cenário é de
destruição. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de cada
município se desdobram para os atendimentos dos chamados e os
resgates das vítimas.
Por Zu Moreira e Carolina Caetano, TV Globo e g1 Minas — Belo Horizonte

Aracaju volta a prestar apoio a municípios
afetados pela chuva na Bahia e Minas Gerais
esteve relacionada à necessidade de equipes
especializadas em elaborar planos de trabalho,
os quais são necessários para o envio
emergencial de recursos por parte do Governo
Federal.
O coordenador afirma que, agora, devido à
dimensão da destruição causada pela chuva,
principalmente em casas residenciais, a
Secretaria Nacional está recrutando
engenheiros de localidade próximas para
identificar a quantidade de casas que
efetivamente foram destruídas pelo fenômeno
natural.

A força-tarefa que tem auxiliado os municípios
baianos e mineiros a enfrentarem os impactos
ocasionados pela chuva volta a contar com o
apoio da Prefeitura de Aracaju. Nesta sextafeira, 7, atendendo a solicitação da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil, o
coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major
Sílvio Prado, retornará às regiões afetadas
para se integrar às equipes de gestão de
desastre.

"Compete aos técnicos que estão indo a estas
localidades verificar se a quantidade de casas
listadas nos Planos de Trabalho está correta e
se, de fato, as casas foram destruídas pelo
desastre, e também se a há a possibilidade de
recuperação das mesmas, caso não tenham
sido destruídas por completo", explica Silvio.

De acordo com Silvio, no primeiro momento,
ainda em meados de dezembro do ano
passado, a demanda da Secretaria Nacional

Para isso, entre os dias 10 e 14 deste mês, o
coordenador da Defesa Civil de Aracaju, junto
a outro técnico da Secretaria Nacional de

Proteção e Defesa Civil, irá a Bom Jesus do
Tupim, a 330 km de Salvador/BA, "para
verificar in loco todas as 47 casas listadas no
Plano de Trabalho elaborado pela prefeitura
local, e elaborar um parecer técnico
informando se foram destruídas pelo desastre
e se há ou não possibilidade de recuperação".
Do início das chuvas na Bahia, no início do mês
de dezembro, até o momento, 164 municípios
já decretaram estado de emergência.
De acordo com a Superintendência de
Proteção e Defesa Civil da Bahia (Sudec), mais
de 820 mil pessoas já foram afetadas, 70 mil
estão desalojadas e 26 morreram na tragédia.
No Norte de Minas, já são 132 municípios em
estado de emergência ou calamidade,
deixando, até agora, 13.350 desalojados,
conforme a Coordenadoria de Defesa Civil de
Minas Gerais.
AAN

