
Maçonaria e Instituto Marcelo
Déda reúnem-se com o prefeito
municipal

Após as comemorações do Dia do Servidor Público nesta sexta-feira, 27,
com os colaboradores da Gestão Municipal, o prefeito Valmir Monteiro,
acompanhado dos secretários de Administração, Floriano Fonseca, e de
Comunicação, Aloísio Andrade, recebeu no Gabinete Executivo,
representantes da Maçonaria e do Instituto Marcelo Déda.

A primeira reunião, com os maçons, teve como objetivo a doação de um
terreno para a construção de uma casa de apoio que será construída e
mantida pela maçonaria para as pessoas de outras cidades e de povoados
que venham a ser atendidas no Hospital Regional Lagarto ou estejam em
tratamento médico.



Outra pauta debatida foi a construção de um Marco Maçônico em uma das
entradas de Lagarto - no Trevo de Itabaiana. O prefeito ouviu atentamente
todas as solicitações da instituição filantrópica e prometeu viabilizar tudo o
que o Município estiver ao alcance, principalmente a doação do terreno
que beneficiará pessoas carentes que não têm condições de custearem sua
estadia em nossa cidade.

A Maçonaria esteve representada na reunião pelos representantes em nível
de Estado por Alberto Jorge e João Teles; e em nível de Lagarto por
Alailson Carvalho, Armando Carvalho, Joaldo Viana, José Augusto,
Ricardo Rodrigues e Raimundo Gonçalves.
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Instituto Marcelo Déda

O chefe do Executivo Municipal também recebeu gestores do Instituto
Marcelo Déda para explanarem acerca do monumento que será construído
no campus da Universidade Federal de Sergipe em Lagarto, com 9 metros
de altura e 2,40 de largura, construído pelo artista plástico Bené Santana.

De acordo com o Instituto, a presença de Marcelo Déda na cidade de
Lagarto é notória. Além de ter sido fundamental para a interiorização da
UFS e a criação do campus na cidade, foi um dos responsáveis por
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implantar o Hospital Regional, as clínicas de saúde da família e a reforma e
ampliação do mercado municipal.

Valmir Monteiro disse que foi uma satisfação receber o presidente Oliveira
Junior e o diretor Claudio Texeira para a explanação sobre a homenagem
póstuma ao seu grande amigo, o ex-governador Marcelo Déda, que trouxe
benefícios não somente para Lagarto, mas para todo o Estado, que além
das benfeitorias citadas acima, reconstruiu nossa Rodovia Lourival Batista,
duplicando na Colônia Treze, que foi também um marco.
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Portal UFS - Homenagem a
Déda será construída no
campus de Lagarto
Homenagem a Déda será construída no campus de Lagarto

A sede definitiva do campus da UFS em Lagarto, que terá mais dois
prédios inaugurados em breve, contará com um monumento em
homenagem ao ex-governador Marcelo Déda. O anúncio foi feito pelo
reitor Angelo Antoniolli durante visita ao campus no último dia 13.

O artista plástico Bené Santana, o arquiteto Cláudio Teixeira e o consultor
do Governo do Estado Oliveira Júnior estiveram no local com a missão de
verificar que tipo de obra se adaptará melhor ao local.

Para o reitor Angelo Antoniolli, “marcar simbolicamente o campus de
Lagarto com uma representação daquele que tanto trabalhou para que ele
fosse construído é um reconhecimento de toda a sociedade da participação
de Marcelo Déda nessa conquista”.

Eliane Déda, viúva do ex-governador, acredita que com o tributo as futuras
gerações, que já não vão poder escutar as palavras de Déda, poderão ter a
curiosidade de conhecê-lo. “Uma homenagem a ele em uma unidade de
ensino irá inspirar as pessoas. Espero que este novo campus realmente
mude a cara dessa região e que melhore a vida de muita gente”, afirmou
Eliane.

Assessoria de Imprensa da Reitoria

comunica.gr@ufs.br
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Monumento em homenagem a
Déda será inaugurado na
próxima semana em Lagarto
13 de abril de 2018 - 05:00, por Thiago Farias

Portal Lagarto Notícias

O monumento alusivo a memória do saudoso ex-governador de Sergipe,
Marcelo Déda Chagas (PT), será inaugurado às 16h, da próxima quinta-
feira (19). A solenidade faz parte da programação oficial do aniversário de
138 anos da cidade de Lagarto.

Monumento foi projetado pelo artista plástico Bené Santana (Foto: IMD)

A homenagem póstuma, construída pelo artista plástico Bené Santana e
custeado pelo Instituto Marcelo Déda, será instalada na frente do campus
Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (UFS). Ela conta com 9 metros
de altura por 2,40 de largura em chapa de Aço Corten com a espessura de
5mm, frente e verso, sobre a base de sustentação de concreto e piso
circular em Granito com acesso para pedestres e cadeirantes.

Na parte frontal do monumento, constará uma imagem do homenageado,
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recortada a laser em chapa de aço Inox de 3mm, sobreposto e fixado com
pinos de aço inox com a distância aproximadamente de 15 cm na base de
chapa de aço Corten.

Monumento foi anunciado após a visita do ex-presidente Lula ao campus Lagarto da UFS

Na parte posterior do monumento, será fixado um texto “Sei que hoje não
sou apenas um, nem me caibo na solidão do pronome eu. Aqui e agora sou
muitos” (citação do homenageado) com letras recortadas em Aço Inox
sobreposta e fixada com pinos de aço inox com a distância
aproximadamente de 15 cm na chapa Aço Corten.

A base de sustentação interna da estrutura do monumento e o piso circular
com o diâmetro de 6 metros será preenchido com concreto com o
acabamento de granito. A assinatura do artista e o registro dos
patrocinadores com suas respectivas marcas ou brasões, serão fixadas no
nível do piso.

Monumento será posto em local estratégico

De acordo com José Carvalho de Menezes, o popular Juquinha do PT, o
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monumento alusivo ao saudoso petista será posto em um local estratégico,
que rememora todas as obras realizadas pelo então governador na cidade
de Lagarto.

Monumento será posto na frente do campus Lagarto da UFS

“Essa é uma homenagem do Instituto Marcelo Déda ao povo de Lagarto,
no sentido de reconhecer as obras dele em Lagarto. Por isso, o monumento
será instalado na frente da universidade que ele ajudou a instalar, com
vista para a rodovia que leva o seu nome e para o Balneário Bica e o
Mercado Municipal, que são obras do seu governo”, detalhou Juquinha em
recente entrevista ao Lagarto Notícias.

Quem foi Marcelo Déda

Nascido em Simão Dias, Marcelo Déda formou-se em direito pela
Universidade Federal de Sergipe (UFS), ingressou no movimento
estudantil, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores em Sergipe, foi
prefeito de Aracaju (2001 – 2006) e governador de Sergipe por dois
mandatos, vindo a falecer no dia 2 de dezembro de 2013.

http://www.lagartonoticias.com.br/wp-content/uploads/2016/12/DSCN1544.jpg


Entre as obras deixadas em Lagarto está a reforma do terminal rodoviário (Foto: IMD)

A frente do poder executivo estadual, Marcelo Déda trouxe para a cidade
de Lagarto obras como o Hospital Regional Monsenhor Daltro, as clínicas
de saúde da família Dr. Davi Marcos de Lima e José Antônio Maroto, a
reforma e ampliação do mercado municipal, além de ter lutado pela
interiorização da UFS.
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Monumento de Marcelo Deda
será construído no Campus da
UFS em Lagarto
Há uma possibilidade da ex-presidenta, Dilma
Roussef (PT), visitar a cidade de Lagarto durante a
inauguração do monumento em homenagem ao
ex-governador Marcelo Déda

Na vinda do ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lagarto, dia 21 de
agosto desse ano para receber o título Dr. Honoris Causa, o presidente do
Instituto Marcelo Déda manteve contato com patrocinadores e apoiadores
para execução da obra que será assinada pelo artista plástico sergipano
Bené Santana.

A obra é uma iniciativa do Instituto Marcelo Déda, e o monumento irá
homenageá-lo, visto que Marcelo Déda contribuiu bastante para a cidade
de Lagarto

Informações do Projeto

O monumento artístico contará com 9 metros de altura por 2.40 metros de
largura em chapa de Aço Corten com a espessura de 5mm, frente e verso,
sobre a base de sustentação de concreto e piso circular em Granito com
acesso para pedestres e cadeirantes.



Na parte frontal do monumento, constará uma imagem do homenageado,
recortada a laser em chapa de aço Inox de 3mm, sobreposto e fixado com
pinos de aço inox com a distância aproximadamente de 15 cm na base de
chapa de aço Corten.



Na parte posterior do monumento, será fixado um texto “Sei que hoje não
sou apenas um, nem me caibo na solidão do pronome eu. Aqui e agora sou
muitos” (citação do homenageado) com letras recortadas em Aço Inox
sobreposta e fixada com pinos de aço inox com a distância
aproximadamente de 15 cm na chapa Aço Corten.

A base de sustentação interna da estrutura do monumento e o piso circular
com o diâmetro de 6 metros será preenchido com concreto com o
acabamento de granito. A assinatura do artista e o registro dos
patrocinadores com suas respectivas marcas ou brasões, serão fixadas no
nível do piso.

Há uma possibilidade da ex-presidenta, Dilma Roussef (PT), visitar a
cidade de Lagarto durante a inauguração do monumento em homenagem
ao ex-governador Marcelo Déda, a negociação está sendo mediada através
de Marcio Macedo.

Por Portal Lagartense, com informações do Instituto Marcelo Deda



Monumento em homenagem a
Marcelo Déda poderá ser
inaugurado na véspera do
aniversário da cidade
15 de Março de 2018

Na última terça-feira (13) o prefeito Valmir Monteiro se reuniu com
gestores do Instituto Marcelo Déda em seu gabinete.

O assunto dessa reunião foi o monumento em homenagem ao ex-
governador Marcelo Déda que será erguido no campus da Universidade
Federal de Sergipe em Lagarto. A homenagem póstuma conta com 9
metros de altura e 2,40 de largura e foi construída pelo artista plástico
Bené Santana.

O prefeito Valmir Monteiro sugeriu a data de 19 de abril (véspera do
aniversário da cidade) para a inauguração. Na reunião, foram acertados os
detalhes que faltam da obra, como a revitalização e acesso ao local, e todo o
cerimonial para a inauguração. O evento contará com representantes da
CUT e do Sindicato dos Metalúrgicos.
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