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presidente do PMDB.
: ex-prcfcito Jackson Barrete,
. ()cx-p.r.cfeilp .dt~Ar*a.ill.yi~a d(~;A~:;isdi~'lc(lnl~lIl.du~
• g.1mntc que o ~u projeto 1»".'
rante i.dnj(,*}~dch\!lfi:6temt~,ç.~()(h~iiOOr.it:cd"cl)i~t:t'.,fl(;Sa":
- líl'·..•....IIO','C
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.. Iiio..de~Fi.6.st.ns:S.'dill;i Duarté, q·...lIc não.pode I>CJlsúr. nu PM /)B
• partido f::ll~t umso discurso. '..
• ü'ilhar ÚIII só caminbo, .
. CQnlO'unipartidu 'se ·dcgla<.li"'Uldo. sem ~o'lidaried;d(; c COIll.
~ . Revela que liilM~í para
compànhei: istl\o.
que o PMQB tenha candidaro
•.. Ressaltou que o PMDB :,6 crescerá se tltudúr suu cara.
próprio ao governo do Estado
"0 PMDB não pode ter .<1 Ci.1ri":dc Jétck~JTl B;;1iCIO. de I~(.:nc'"
em 2002, permitindo que o
'.
.
....
'.
.
.
partido dê contiuuidadc ao seu
dito: rigu~jred6(Ou.:oonstrój.:ui:l1a estrutura. uma identidade
projeto de querer um Estado
prôpriaou irioi-rcréi'~:Qmu Il",ic,:o, hUl:Tlithado. 'csmil~~éld()mesmoderno, que n50 sejaunipes. mo que o seu aliado 1~'Oh~se saido vitQii()s~ nas UI1l'IS". .
soal e que tenha compromís- .:
..•. Viana entendeque () pMnu não
ser um partido

·:··falta de

50

. di'
com dono, mas dividi
o por um

com o povo .

Reação
.O

Diretéoo

Regional do

PMDB se reunirá ell1/dezcm-}
bro visando definirei'iCOnti"os
regionais p.\radis(:~tír um
projeto de ação, deainplinçáo
do partido, O quepensam e
querempara 2002,

:
•
•

:

li

. Ita uma
bandeira udminisuutiva, <IUC leve osprefeitos para criar emprego e não permit.. que sejam condenados pelo Tnhunal de
. Contas sem o apo!o do partido, que tem estrutura. c renda

•

:

•

o Instituto Ulisscs G~il1larbk:!j. que
tem renda própria para orientar c auxiliar os prclei.
tos e vereadores no bom gercnciamento da coisa pública.
• Viena eonchuu o s eu pronunciamento, mostrando ~ imtambém

no plano nacional e esta uar, precls~rc: emons rar a. VI. o e
y-y
bl
a e'desetlvo1vlmentls
ctarouqueo.PMDB-'queele-compreensoo
paraos pI'O ternas SOCl 15,
.
,. geu três vereadores em Aratas. «Temos de mostrar que o PMDB tera candidato propno
caju (Jidenal Fraacisco, Ni17,,3 ao governo-do Estado em 2002, para darmos continuidade as
e Kenedy) ~ poderá .ter, uma nossas idéias programas de governo", frisou, enfatizando
bancada de quatro ~readoque a caminhada vai prosseguir retemperada com a certeza

e

• res,
•
•

dequeestãocumprm

Ele disse que já vem
: conversandocom o ~t'Udor,
• visando agregá-I o ao PM08,
•
• O nome será Rivanda

.

d

o com o

ções se orgulhem da lutado

d

ever para queas'
5C\1 partido.
,

novas

oera

:.• Incom títuei

Que

a

ai·

0.4

;,.di~~~:;r~J~~.~'"

;+Jilâê:'.:i~btea CQbr.insa· #.
!1~it>":'i;~.-:.'~.;:
...•. .>

;!'.,

..~

Aicrvan MCIIC:I,c,Çqllc de-

' •

.v.i!; dn elciçâo deixo« a lide-

,~

. rança

do prclbcu na Ciimara

~(111Ili(:,p,,'. "d/ll/tiu

que ~1lI-

. p;" (.'('1;' ao alUKlÇO COIIIO presidente

do

Drrctório

Munici·

pal.

. •. Aproveitou p<1ra f[t:l',cr
propa,r)llIda de tllll cscruório
de wl\.~ultoria pública que ~\{I
montuudo parn atender os
companheiros do f>MDB c
OUlfU; panidm 110 sentido de
onentá-Ios C41l questões, por
cxeuiplo,

da

sabilidade

I
O
ontem

Lei

de Respan-

Fisc;a!.

.v:

•
:

_
•
:
•

••
_
•

•

•

t

:

seu o

•

prcfcilo Gama admitru •
que li crise dentro do :

PMDB foi geradapelosvere- •
adores pccmcdcbistas que •
perderam a elcrçâo c o rcs- :
ponsabilivou

peta

derrota

nas •

urnas

•

•

GlIIll:J revela que CQl)-:
nuuará defendendo :J unida- •
de do PMDB c espera QIJC os :
vereadores nâo reeleitos se _
conscicntizcrn de que peTOO- •
ram <I eleiçâo porque não ti- :
veram votos.
:

C onvite
.
O cx-prefeito de AracaJu,
Viana de Assis, será convidado por Jackson Barrete para
presidir o Instituto Ulisses
Andrade.

•-

•
•
_
•
:

e

•

O instituto. que c~tâ :
. desanvaoo em A.r3aJU, visa •

':'.'~.' "'discutirosestudospolíticosdo
,. .....;<.' pMOB,
o pnmeiro passo .I .

reuruão de ontem tenha Sido
para a reconstrução do PMDB em Sergipe, esfac..dado ~es.d~
:~
-da
•
O processosucessório desteanó. O PMQ~,.·qll~ SeJll.d~Vl.:
ande partido, temhistôria política, tradição,
Clon 1· nenhuma 6umw
,
.'
._~t:
. ...1.4': didahói
• . A C'
~ de Etud~s "grandes líderés-. pode; com a unificação ~en/
Ojepe: COflstt~m:::S°da
con-' ··tos seus lideres, vo~tar' a sefi·~a:~~d~~%~p'~iti~.:~~.:
.' duiu..<J.ueê.j~~tuç:iOt:\al
a
Estado e Ç9,ID .(:3[l~9:~~~e
p-ar,a.def\tup1-D?~~~~~.==l:..;.~~:
:i:~~de,um:ataxa.anua,l.,a,,;
.•....-.·-···
- .-- ,~~.;,$ei·paga,
·pela. populição ao
::.tci.ipô·de:~~~i~():;.~.. .
_ . . • Eliue. reum hOje para
•.

l11ui- .

Publicidade

.'

. '.

.' ;' . '. ."
.
rrisouqueaqucremcQnti~eniOpOrtlD10, seria umpasso
dado para o PM DB maiChar para .reoonstituir o seu esp_aço
d 1
rl
t
sa

_
No almoço de confrater_ nizacêo.•Jackson BalTetode-

•

tl!lJ

século. que chegará em 3idia$.,

Bancada

•

•

mensa.·.
•. Citou queexiste

cgiado.
E que
ç:>

•. Já está definido que os
.
, .
encontros acontecerão a p<lr~"i' portância do PM,OJ 1 constit uir uma força única, se unir mtcrtir de março de 200:1 e que o
namente para conquistar o poder.
. .
dl'l região Sul acontecerá eru
•
O presidente de honra do PM DB, ex-vice-govcrnador
Estância, da região Norte em
José Carlos Tcixeira, também seguiu o mesmo pensamento
Propriá, da região Centro em
de Viena de Assis. Mostrou que está preocupoado em traçar
Itabaiana. ta do senão. em Porto da Folha,
,
os rumos do PM Da em busca de espaço-e diretrizes do novo

:
:

pode

Ç()

reeleuossão

l>iSliL'Õ.llão
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•

•
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DOs'vereadores eleitos •.•
'apenas o pastor JoáIdo (POTi'::
, .e AdelsÇn,'~to:(f.PS);'não
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compa-.':
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• rtceram;ont~m ã I~tirlião~que... '.....:.:

'.. êomeçoti àS

16

hOrái; :Como, ,..

.•

: .tatnbé.m os outros 1 t rvereado-: . .
•. rés uâoreeleitos, Só AtC'ivátl

::

.• :

: marcOu p~se!l~'\ ;';
.-

:

•• ,''A~usenC1a dOs veres-

_

• dores Rentlson Féllx 6 Jêre-

•.

::'nlt.as .Ro.tn.ão 110 ~I~oço é
• . mái,$urria Pt:OV3 dtiqtie Os res.: seilt~m~ntós"e'nti'e'peemedé:~'.'
.
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: 'É' FOGO .,~

~~~~~rri::~~~:!~I~~ada ~~,~Il~,
~':1,;I~~â~~,~j~;~~~~:á~

: • A vercadora eleita pelo

• O vice-governador Benedito

f~.~~~~"~:~~~"1~1~~

• POT, Rivanda Farias. parti- .. Figlleirédo não compareceu ,10
- cipa hóje.·:~·s9·hora's. darer- "fllll1oÇo decontrateruizaçâo do
.:

c~raa~dlêlldB púb-lj·dijl.irito'
àjuíza dâ 27'" Zona Eleitoral,
: Célia Pinheiro. Ela é acusa-

.•.

: dn de ter comprado v~tos du_ rante a eampanhn ctC11ornl...
: ·'p~~('itos til' Sereipt rOl'am
. .,. rc~ebldo1i t"IR lIudiêntia.
, ':•.•;, pelo !lc!I\adnr
. .' .. .. .

Â.mir

Landõ,'

.•... itif 18.110rn5 dt· onl~llI, Se-

PMPB, ~undo

Jackson Bare nãojustificou a ausência. .

reto, ele foi

lIou-

e pouros
,

-

• Bm-!'eto ncha qll(~::()·iMOB;' sênri<l.Il~~lrtt~(,J..i~~~a.::;.,
precisa ter mais no~.seu~qua;.·:;~IIO qlle,~~â,.~,~'Vol~o\:
drns filiados como o deputa:~ '. ~nBrastllll.coro maçao as _
do Estadual Augusto8eu:rra~. cm~ll.d:t,sdo Orràll1rnto da :
••Augtl~l(t é (ompanheh~o.e-s9-··
Unl:lo;.:.::,
'. ;..".,',
.'.
lid~riQ"_;.':
":'
.. ' '. Ali~tist(),.Be%ettD.ê;um.d~ •

• À tarde. "li A1I~"mbléiu Le• O Drrcróri
:Regíoi\:i'I': do' :'.,qp'.'
".!<;. ·~D
..í.~~n
..I..·.~.;.\I
•..
lt::.~~.t..::.eod.:".:.,J.."','~.'. ·..·,·•.o'.~_·:,•.~••,.,...,
••.'...;o.'
....
',.'.:,~
•..•
: ..~•.
fislativ:l. BenrdiCo Fi~lIt.·in'. PMDB 110lllcllag'OOlf m;"-:t.'iiuú,c;·
Ivr
' ••••••••••••• WWll'
do,· fez 1111Ire'lato d •• "'ia:!('1II res, DlíiiiúfC o .~II'!l!'Ço._orej-eCcu·::l:'rio<OOgOvCnlÓ: ~il2'OO2.~ Ete '•
que fl.,z a Londres 1):lI';1 1""1i- tlores a 'dúns pl'ctêi"<ls, úillà.~Cc-.· "cita que o pamdotCnI 65% de •
ripal' dI!' Uln sC!mill:lI'ia "ah.,~· pr~fc,;t';'e- I ~ ·...,'-.,...,ndo~:>,~~,.,i''''~,$i''1",il'i.,<t•• vopulaçao.
:
dt'St.'l)v(llv'jl'u:nt~1tUl'i:díro,
_
.. - A atuação llo deputado f('• DcJadsot. B:m'eto:lQscréfu, •.
• Jackson.Barrcto avalia 3 ;'\d~ .del'lIl J{lr~~ Alb('l'(u ",I Cià- ,·.ir00 discurSo.de Vialla d~.As::: .• '
ministmção do prefeito GniÍltl ",..:11'3 Fede.':.I. foi hasiullte·.~is:
':Vi;"1.1 cSt.~\(1 illspirndó~~~.:'::-

·.......__ .....-----------

• g~l,doJe,-Ônnno~ci~.
':. ve'de$encol)!r,,~
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..' ·~~DE'~R'.:'

'.lf~l~~~~l'I"i.!tlÍir~
drenagem e 'paviffi.entàção··dc·
H

. "EstoU há ttÍáis de 20 anos

JaC~6fB·atte:O e'-<k~~os.··

.,J!.~~:m~~~:l.~.. :·m~tQ.lÇ~
~ff74!!'1~.~~'~"~~'·:;./:'~d.'~~~~~~'~'·
.·,.a~,"*~u ••~-,·~,~~orpena que-o· prC:;U~I~··:;<'Cumpno porque mvestímos
mando numa denlonstraçào de to ~ão vá continuar", disse em muito-em obras sociais sem
canMQ,:e Çóio: pe;r:pan~:M:<t6in'de r~JiIlnação.o engenhei- discriminações atinSindo todas

moraderesde .\UJ.la:ZIJI\a:.r~'::
·deqpLaJ;~~:{<j}Ó1)~é'~:de
AiSc~ti:àoptefeitOJOãoGama
• . . O local é o Lóc:~a~l~~tP.

;.\Çf~j~~~'~~p~(le:an.t~

to e prof~so.r·.dá~S.;Qi1soo ·8$dasses
. Correí~:~qüe

~,tgG~~.

sociais, da Atalaia ao

iOOC~:'nó'\:íht~~i.':·<"Japã01Jri:bo~daTerra Dura ao
~~tI}aoph1i~ .... :Garpà Mas, ~ham certeza;

..~óinpartilhot1 a empresária
·Hé~ca I:~ser Prado, da Na

.

Serppe~o ficará·óriaode lider~ça(7
emcn~ G~a_

~.,o~~çmJ<1'\Pf~eltoJ.6ã9Gama
verdadt!U'a surpresa
; .a~er:ttre8ar ..a obra.aos mora: dores, Seu; IlOl1\e. feiIembradc

JOSé

Leônidas de' Menezes.
Ainda na sOlenrdade, o pre"Tava tudomúito'escuro, ~ujo,· fe~torecebeu outraS manifestacheio de lama e p~ra: Essa.
ções, a exemplo do descerra..
...
.
mento da placa inangurativa ao
: p0ti(diytri~·:~eZesjho~)'e)alado o promotor de Justiça e

. rnentações por não ter con(:or~
rido à reelei,ção e ·àté .lançado ;
para o Governe do Estado, .: .

. morador do Garcia,D. Marcilío Pinto. "Uni homem público .
é reccnhecidc.pelos seusges.
tos e suasobras . O .gesto de
.."
Gamaemrenurieiarà..eetei~;
.~
nascondiçõesque·defàlouJoi·
obra é um prêmio p.ara nós
exempjar. E quanto às obras,
moradores", refqrçou.
_
toda Arac;aju está de prova",
As obrasno Garcia.atiagidisse o promotor,
ram as ruas. Juarez C~all1.o,..
.. Um' dos mais entusiasmaJosé Ollvio Nascimento, FláVio.· .dos .com a liderança de João
Prado.· engenheiro
Erm~m
Gama
Atacaju foi o prefeiCenturion, Orlando Maia, AI- to eleito de Santa Rpsa de .
varo Brito, travessa "I" e aveLima. Walter Barreto (PSB),
ni daJorge
Amado, onde a
que tem residência à tua ErPMA construiu um pontilhão. .~~. Centurion com Clóvis
fazendo a ligaçãocom a.av~:;;'· Wanderley, 191. "Passaram
da Francisco Porto (S~eairien-: .: nlliitóS.:.prefeitos por aqui -e

.•..~~~;.~.

. "O ama esté de. parabéns
'por esta belissima obra, Aracaiuvai perder muito com a
:saída dele, mas espero 'que ele
volte ti politi~.para.s.ero
nos.sogovernadcr".
declarou o
vice-prefeitõ
de Frei Paulo,
Jos~ Israel, morador da Rua

EngenheirQ Ermam Centurion..
526.
Considerada área de classe
média de Aracaiu, 0$ moradores dos loteamentosGarciae
Tramandaí saíram às pO$S
4as casas para cumprimentar o
.prefel.to, o ex-prefeito Jackson
Barreto,o.
p,residente
da
Emurb, Ubirajara Barretç e
toda sua comitiva. Por
passaram eram saudados com

onde.

~

"Passaram":
..

.

muitos prefeitos.
por aq~ie nada

....
fizeram'.' .

em

to).

. . . nada· fizeram. MiMá família

Uderanças para.1OO2 ~O
prefei~ reagiu inc:tif~t:lt~:às
manifestações dos moradOres,
mas fez questão de dizer que

deve essaobrigaçã? pela reelizaçêo deste sonhopara os moradores do Gareia", resumiu
prefeito eleito.
_

°
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~<ARACA.!:!~!!==~~~~'~

~Vereadores ~ .'.. 11{)ÇO
discutem
PMDB
orçamento

GAZETA DE SERGIPE
,,"

\.

o presidem e lia C:iI1t,ua
f\\nnidl"\I. \'~n'l"k,,'SI,;'r",id {h'll's
(I'~I)B). ~. reuniu ,'lIt~-m t"(~1II~,,;
Wh,'óU'ltre5 \.'k·ilos. ,"UiI alll\.'~"I;\f ~ Otçallwnh' 1\tunidl"at ~
~(llll qn" tmtl\lla 11;1('n~:I ~ 1:1111t\t.'llI "llr:t ,ltl\'ir 111I1',I.·l':t'-""1:
dos
flllllHIS Ix,rl:ullC'llt.lf~'S,
Na oporhmidl",i~'. foi C'nlr~'!~u~'
iI
t.~i Oc,;.:'nic~\ til' I\lu"j~'I,lill L' o
R~'I'.iIll~lJt(lda C":tll1:\nt &'t'.unlltl Gllr.."t:_ rllr:11II a"n~!:,-III:td:ls ;11-

ta,,,l~,,,

l'.um:\ll Slltsi!iIÕl.·~'1111.' l"\1d\,'1I1 vir

iI :«o'r"~;IflI&ts ,,,,,I.,._11m"" vere:1d4u c'!:.

Na 1;11:1aV:IIIól\';i", :1 rO:lllti;-lll
l1<:,",'iutmlll~", t~lf:' d/se:lI'" :Is'
slIulllS dI." Ulh'rl'llS~'mll'relll
tI:!
Casa, quc i\ 1'''1111 lil.' I,,·im.;olr.'
M ~lI\~ir~' do: zoo t. :;;el:l l"ondu·
li~it pelos 1U"'~ v c·cL':Idon'j;
D\~~I" vere;l~k,r.;osc leitos I\:il.~
CU1\lpaf~'('~r:lIH os vereadores
~ lal!,:l1 i1a Pastoral (PT) C' Jooltdi)
B;lI~\·tí1t PDT), ptlf se ~'Iu;aulrnTéní. \'i;~i:\Udll <.l Wf\':ld..lr eleito
Dr. r-:IÇ~\\Ilu tPSm, disseqU~\~11

tazc r 11m ~!llIllkl mais aproíundado li"

\,r~:1II1CI1l0 ~. pfllCllrar

;'Iu~jtcnlar

;11~'JI!I1:'S su~'.C'st~s,
buscando ;Ijud.lf ,'S Poderes Lc)',isl:!l1\'O e f"~c\lliY,, p;.\fa que
jx1St:;\nIf:l/~r UI\I;' admi 11iStJ:l"io
voltada \Xlr:1 o bem-estar social
da C01l\ul1id:IJeo :IC;lc.l.iualla."Por
ser 11111prillcipi:\IlIC 11;1política.
tenho muito ainda que apren-

der", frisou.
O vereador ~t.:ilo Fml\cisco
Gualberto (Pf), cissc que' deutro das infoll":lçOcS discutidas na
rC'\IIIi:~. :1 que mais chamou a
SU:I :t1"IIÇ30 roi a que trata ckJ~
t·C1\'l.:.mC'jmn<'l\H~ orçruncn\úrio

dO

municipie, que neste último;1I\
de :ldtllÍllistraç;io
do prefeito
J"'lO Augusto G"m~l (Pf\IDS)'
foi de 71100• sendo vennlado na

.

quer se fortalecer

para as eleições de 2002

EJlqu:tnto O presidente do
diretéric estadual do PMDB.
~x-prcf.ilo J:\c:ksOlt Barreto.
nch!l cedo para discutir etelçõeA
de 1002. o preslde"te de hOIU'4
do partido, ex-vice-governador

José Cartes
que

D

Tti~eirl'l. defende
sig.ln tenh;\ C:lndicl.,to prÓ-

30 governe do Est3do. O
assunto foi 3 pauta do almoço
de ontel" organizadó por JaekSOI1 Barrete p:tr:t os prefeitos.
viee-prefeitos e vereadores elei-

prio

tos e reeleitos em primeiro

de

outubro.
Participaram do almoço de
confmtemiz.",iio num salão de
festas da cidade, cerca de :!50
peemedebistas, dentre eles 11
dos 15 prefeitos eleitos. José
Carlos Teixeira afinnou que o

parti do precisa

Ntoll\at os yan·
des ideais de Ulisses Guimarães

e Tancredo Neves fi recelocar O
PI\106 no seu caminho natural,
"Em Sergipe é preciso coragem

e determinação para gauharmos
o governo do Estado", reforçou.
O ex-prefeito Jaekson Bar-

reto, mais comedido, afinnou
que as eleições de 2002 é as·
sunto para o partido discutir
com suas bases, atra "és dos encontros regionais que vai premover a partir de março. Ele
disse que a sua proposta é promover encontros em Propriá,
Itabaiana, L..agarto e no sertão
com o objetivo de definir Q posicionamento político que o
PMDB deve adotar a partir do

próximo ano com os olhos em
1002_ "Não posso adiantar
Clll31qmu propostl\. pois p:tss:, :t
n.'io W pr:o.ta
do pnrtido e

.i", de Jackson",

Particularmente
Jaeksen
a.,rrefo quer sercandidato n
cleputacfq federal. poi$ açh:t qUII!
3 sua oportutlidade de c:h~r ae
governo de Se~pe foi em 1994,
quando disputou COl11 o governador Alb:mo Franco (PSDB).
hoje seu aliado político. EledisSe que já con\\ntieoll
essa S\IR
decisiio 30 "ice-governador Be-

nedito Figueirt:do.
"O meu momento P3f;\ chegar ao governo foi em 1994.
Passou. Não sou como Lula (o
presidente de honra do PT que
concorreu três vezes à presidencia da República), Acho até
que essa questão de Lula deve
ter uma reflexão mais profunda, ÇQntO esta propondo O senador Eduardo Suplicy, mas isso
não é problema para mim, é
para o PI', enfatizou.
Jeckson Barrete nào çQr1CQrda qqe o PMDB esteja disperso

como avaliam algumas lideranças, a exemplo do prefeito João
Augusto Gama e do deputado
federal Jorge Alberto, apesar de
reconhecer que a sigla p4lSU por
alguns problemas como 'aS de.
mais agremiações atravessam,
Barreto reforçou que o partido

prcçi5a se encolltraf mais e en·
tende que o almoço de ontem é
um sinal de que suas lideranças
.

nuuistraçâo
(PT).

de Marcelo

Segundo ele,

lia.
Alianças

Sobre a manutenção da ali·
ança do PMDB com o governador Albano Franco, (PSDB)Jaeksen Barrete aârmeu que tan\bém é assunto para o próximo
ano. Ele disse que nos encontros

regionais os caminhos, as propostas e os projetos de trabalho
do partido serão definidos_ "Só
vamos nos posicicnar

depois

desses encontros, quando ouvirmos o partido. Agora é cedo
para extemannos qualquer pcr
sicionamento. Queremos tirar
uma média ponderada daquilo
que pensam as no"a& lideranças a nh·el estadual", jnformou.
Com relação à futura administração petista de Acacaju, Jaeksen defende que o PMDB t~
nha boa '\iontade com o ~efeito
eleito Marcelo Déda e torce

para

ISSO,

porém, entende que

municipal será os próprios atos
PMDB e suas lideranças municipais. Ele também acha que vai
ser necessário uma discussão do

e preciso que n

diretório munici.pal das Outras
instâncias do partido sobre este

C:inl"ra tenhn poderes. mas não
um iustrumcntc que illYt:\bilize

assunto.

sem l.;giC3 o E,eC't1li,·o. O vereador Antonio Gócs Wn. disse
que Q conhecimento que ti Ilha do
Orç;lIllellto do II.lunicipio era
ntravcs da imprensa, e que e preciso Se! aprofund..1T mais 1I0S fatos e s.,ber coll\ ,,,;tis e•••rllidâo a

janeiro d!_Z.OOI.

velho e o maior do pais. Nôs te.
mos problemas desde a direçâo
naeiOlll\I ate às bases \\\un1cipais
e ísso sempre aconteceu. No
momento certo nos saberemos
seguir o nosso caminho", ava-

e gestos do prefeito para com o

:I adDéda

realidade que vai dispór o IllII'
nieipio a partir de primeiro de

cOl\leçará a constnúr um caminho prÓprio.
"Nós son,os o partidc mais

quem vai dizer a posição do
partido com relação ao governo

reunião a posslbilid~ldl! de ser
zero, paraa llOy;t adnunistroçâe.

que pode vir :\ inviabilizar

~~,

,querem unidade, entendimemo
e confraternizaçâo.
Nn opini3o dca Jacksen o
PMOB ~iu (ortnlecido t1.1$lllri,na$ eleiç3es. :ao eleger 15 prefeitos. 16 vice-prefeitos e )23
vereadores em todo Estado e, a
dc!pender das suá lideranças,

Homenagem
Foram homenageados com
bouquet de flores durante o almoço de confraternização l7
vereadoras e duas prefeitas -

Diva Meio de Pacatuba e MaEdnalva NascimentO', eleitas em primeiro de outubro.
ruim

Jaduon discur .•ôadurante almoço'
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·~~:~:~~;~:tiiÇã,Ô.~r.n plen~..Q.< Oii~i;~jeto
~n~~nhild<>.pelog<>· n.iramonrem. Entre as prope
~.ak:~, ~ancada d~ o~sl~ao:~e,~O'\;e~phc?ll;B~~C?:<::OS-·'.siturasaprovadas, que ~ser~
~
'. ,~~~.f~er
alterações sig- .': ~1~r.a:p4~:~~:q1l~
~S~
. ap:esen~ada$ na sessao c
mt1catlvas na estrutura do Or-eniené,ia~ terão tNe' t,er-.a assi- .hoje, estão: a que muda a ta>
(;)
çamento, encaminhado pelo
naniradepelo menos oítoparde concurso público, a qt
govemo ao Poder Legislatívo.
lamentares.
prorroga o parcelarnento c
Q) ~.'. :'·~3::pryriie4~reunião ~ co~ . ~::+.~QPostitura ~l'I\;..queser,... ~bitos fiscais.de 9~ para I~
t"P<l.. -míssão •.'O:cieputado Nicode- .~pro\>~a em ~edaçao final,
dias, a que.uniformiza o pe
~",,'
.rnus falcão (PFL) solicitouào .antes do recessoparlamentar;
centual de ICMS cobrado pc
presidente
Bósc~ç:qit,a nodia15:de"de7.embró.
laSernpresasdet~Iefoniaml
(PPBJ, que fosse distribuída .
'vel e a que inclui na cobrei
..
cópia do. projeto, para~J'ue
ORÇAMENTO
çadiferenciada do K'Mâpa
~
cada um tivesse a oportunidapequenas empresas, os ar.
de de' analisar cada .item detaO Orçamentodo Estado de bulantes qu~ têm uma renr
~. . lhadamente.
Sergipe para O exercício de anual superior a R$ 15 mil,
Cl.. Através das emendas, cada 2001, fixou a~eite..emR$
Também foi aprovado o pr
noot
deputado temdireito-de distriL64t.320.180,OO:.A,despesa
jeto.delei complementar,«
"'U
buir R$ 200 mil. dentro do va- foi fixada
valor,
autoria do Poder Judiciãri
.'-- .
lor previsto para O PoderLeob~ndo
:deRe"i;ponadequando a estrutura do T
~
gislativo, para instituições dos
sabilidade Pisdll:':: ~'.';.::
" .'
bunal de. Justiça, com o a
~
. municípios que de~jare~<0>nO.projeto de J~f}ncluios três~f:;~t9 ,~~~J1~ero:dc desei
~
. 1· A . d' . . . a orçamentos: Fis<;al da Segu~ . bargadQl'eS'.. .....
..
~.
~~~a:' de. ~~Si~~ap;;:n_ .
;'>;;~~P~ÔJ~to'deDecreto L
Ol
de fazer é que dentro do valor . :{O~'~à$Eitip'r~s.~:;~státalS,
. gl~a~vo01l99. que tratad
Q)
especificado pelo goy':ryo ;d~vidárnenl~·"~1qM1i,i.r",~os.. é9ntas,do Tribunal de Cont
~
para cada setor, valores fIXOS. dentro daLél.'~e ::ReSpçmsa-..do .Es~adodo. ano de 19Ç
Q)
sejamdesnnados a ínvestimén- . bilidade f"iscal~~oiI~~··~mi~ <t~bém foi aprovado nas c
t::'
tos na mesma área, nos muni- ..nistrador públic9 reinque gas- .missões, ,
.
cípíos. sergipanos .. Bssas .. tal. dentre do qúe for~ec~
.. Aspr~positura:s.deverãO~
O emendas' deverão. ser apre- dado pelo seu Estado OU mu- colocadaspara discussão (
~sentadashoje
emplénãrío,
. nicípio, .•....
'.
-plenãríó, na-sessão de hOJe

7.- --

....L....:...JI;:.~

." .,.....c:,.
...•••••••. :'

;
e

. ~;:,

~. ~;

'-11III':

.

•

.

.'

:

••••
'- '-'..

", .~
~.'.
~

O
~

'

~.

'.•••••. ,
••••••

,.

.~.

"\:

.

r"
'"

O

a.Lei

..

""'.

êi)

no.mesmp

.

.,.

c:.

.O

~...

.

~'-'.

·rída~:$:ot~~,~J~ie#ípepL.

~.

J'

---....

..........,
Q

..

~.,
12
,·O:<··~···:·~·~
•

:.·..·,,;/~;~:.;j.il.,
···",..,rn""""",·
Q)
>~~~.,~i{.t:':i·:.:~
.,.,,:.';.
·.••.•
"!··•..-!"':';~l.~:·i~~;)!.S
.

.~~~:~
.:~~:~'.~.. r.~~~;::~~~~~,.
" f:
•.).,.•~.

:.,.,.;,,'

',;",

"I'

, ••.

_\~~,-,,;,,),~$.'"

"";",:,"''''~:,::.

..

~"-..,,'

.

FROM

PHONE NO.

MARCELODEDA PT 99

Sérgio

NOV. 29 2000 10:34PM P9

079 2115768

dis.cutiu o Or93mento para 2001 com vereadores eleitos .

da Câmara

•.Vereadores, Sérgio Góes
·'(PSDB)~ r~ali2ou ontem à

rão investidososrecursos do
Pastoral (PT)Q;·J.~4QiB~- município, no ano quevem.
reto (PDn~oparticm.#arri. :"Os novos vereadores devem

· .tard~

dareunião,

. : ··.'Opresi~nte

uma reunião

de . res eJdtdi.'.~~na~MagaI da

com os

Sérgioú6es·'âprá-:···.:· ,QíSo:ttireap~tarsugestões

,. vereadores eleitos que assu-· . veitoujambém pameritregilC .":«0.Orçamento; uma vez que
rnirão o mandato à partir de . ao,S.vre~~~es uma cõpia do
legisladores a partir do
I de janeiro de.20qr·~,Q',~~~~~~Jp~9.,~,q,~:",...:~o que vem", disseSérgio,
principal objerivodo.erícôn- .' ta -etambéwda ~H:)r~iCa
. O Orçamento'do Município
ecofoi apresentar oOrçamendo Município ..> . '-,..,::..
.•. ~e.:Aracaju para 200 l' será
to dó Município de Aracaju
Para o presidente da Q4ina- . votadoem 1'"discussão na
para o ano que vem.
ra, é importante que todos te- .. Câmara de. Vereadores, na
Dos 14 novos parlamenta- nhamconhecimentoonde se- sessão destaquinta-feira,

s~ão

Q

c

"

F~M

·C·:

·S:
. .
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.'.A.j'Úiz~~27~\7~Éliái~~.:'

Cé1iaPí~h~ro,teso)veu:adiiú: ;'.<. .
.~~4iêri~i~do .vereado~et~J~o
..:.,:" ..

Ivon Gomes (pST) •.màís.co-"- ::.:.,':::"

nheci.do por M~ir~,
qu~·es,.:::,;;;::
t,ava marcada para acontecer .
.

hoje. Ele foi..denunciadopelo
Ministério Püblico Eleitoral, .

Maria

através da promotora.

Joselita Alrneida de Barros,
por ter praticado crime eleitoral de compra de votos.

Segundo O advogado José
Cartas da Silva Santos, que
vem acompanhando a maioria
dos processos movidos contra
os vereadores. eleitos. acusados de praticarem crimes eleitorais. a. audiência foi adiada
devido o volume dos precessos, que já vêm sendo realizados há duas semanas.
José Carlos informou ainda

que Mineiro

deverá ser ouvido pela Justiça Eleitoral amanhã. Ele foi denunciado por
moradores dos bairros Coroa

do Meio e São. Contado, dentre outros, por ter aterrado área
de mangue. e aberto ruas. A
promessa feita por Mineiro;
conforme populares, é de que.
cuidaría do saneamento bãsi-

Jaélts~" reúne lideranças do PMDB para faíar. sobre
eleição estadual
Lideranças do Partido do Movimentc Democrático Brasileiro (PMDB). durante almoço de
confratcmizaçâo realizado ontem, defenderam a indic-ação de
um. nome próprio do partido
para concorrer ao cargo de governador do Estado, nas. elei-

ções de 2002. A reunião foi orgamzada peloex-prefeito e pre-

feitos: 16 vices-prefcitos e 123

vereadores em todo o Estado.
Para Jac~on Barrete, a depcnder das lideranças presentes ao
almoço; Q partido deve mesmo
começar. a construir um caminho prõprio, "O partido precisa
questionar Os rumos da política

social neste país, no Estado.e

onde houver gente .passando
sidente do diretório estadual do
fomé'e necessidade. NS.g'pOde. •.
PMDB, Jackson Barrete.
mos 'flcarde breços-crazados
O assunto foi puxadopelopre- sem que o Brasil faça reforma
co-depois que fosse eleito vesi dente de honra do· partido.
agrária, dê a geração de emprcreàdor de Aracaju.
José Carlos Teixeira, que defengos e outras bandeiras demoerãde, assim como ocorreu em
ticas. Por isso, o partido deve
1986. ter candidato à sucessão
se preparar' para a eleição de
RIVANDA
estadual, "Precisamos retomar . 2002", declarou.
Está: marcada para hoje, a
os g1;~nde$ 'Ideais de Ulisses
Contando Com a presença de
partir das 9h da manhã, uma
Guimarães, de Tancredo Neves
250.pE!SsÇlaS,a reunião-aírncço
segunda audiência com a, v~· c rccol~çrparodQ'~
ca;... foi tiUllbém uma. confraternizaI •
I PDT. R·
minho natlliaJ.:Etri ·~ergipe. é
ção. As mulheres eleitaspelo
preciso ter E'6ràgem determi':· partido -17 vcrcadoras é as prenação para ganhannos o goverfeitas de Pacatuba e Maruimda-feira, segundoíntoêmc» o no do. Estado", ressaltou José
foram homenageadas pelo exadvogadodâ'acusada,
Clóvis
di.~tc.<ios presentes,
prefeito Viana de Assis, .do veBarbosa, sô foram ouvidas.
dentre:,o$.qUài~)I~s
l5 pre-.. rcador,Gidcl:i.al Santos.do .detrês testemunhas de acusaçãofeítoséleho(pei()~~
nlis" putádoAugUstOBezerra,dOpt:ê~
e b 'vereador Vovô Monteiro
últimaseleiçõês,::· .... " '.<. ,..
feito Bento Vieira deEstêncía,

seu

h·~~

~~~:~~:~l~ima.s~gun··
:'"

e

Carlos,

·(PDT),que

será

I)

maior ~

O líder

dopa.rtid9;~.~S~th-

de Jackson Barrete, de José

neficiado caso Rivanda não
bléia Legislativa; :déptit.:(dp ~\;l. -i, Carlos Teixcira c do prefeito de
seja diplomada,
,
.g~~o)~e~~ Ç?~~~Ot;.~·p1i-',Arn~~juJoãO Augusto Ga~a,
Hoje a Justiça começará';a:,;;,,}a.~a.s;:\~:~~~%i~~à11d9,'que~ncerrou
o encontro.
O
. '
t t
unhas de: de-: ""·-que à'.atmo-ço ·sertl~~p~'·~~
. ·p~Sl.o tem quadros competenoU~lr as es em
". ....
'·inO'nsuár 'o caráter dâ::unídâde;'"·:~s~é'PrepafadOs paraadminisf~a an-olada,sao pr~so,?e.
partidária em tomo do cresci.
trar o Estado e é por isso' que.
Rl,vanda ~anas. Ela ~~be~ ,. I}lentQ"d9P1iD.id~,4C~sc~nta!1- estamos incomodando algumas
foi ~i1unçlada pelo ~lJ'\'1stéri?....:.d(jqi!e'6·PM,BBestá' ~
....' pessoas em Sergipe, Vamos. toPúblico por ter praticado cripara a,ssumi(
governo ~l,ti. . dos construir a unidade paro dárnes eleitorais de compra· de . 2002:" ... ....
..:... , .: . .' ria edarmos ao nosso povo um

o
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~~~l'~f;~!·!?\··
.: .' . .•. :•• i)i:~:. . ~'.":;:'....•.•••..
:::·~,;;t:.;;{'·i;~~,;;~(;~·:;.·~,'~]'iVt-:;'i·

• ·-LtJj~rd~d~'·dç'~~~e~()'···"

.....

daj.~i de lrilprtDSá.:\P:li~~ ,~.l1l,anifest~;~.pe:~~:
e,~p~.:. :';,
!l:<iifu.saode:infón'IlaçõeS4.J~~~h>.()~~~Q~~iâl:e:serti':d~nd~9;a'
,'.,.
· de. censura, respondendo cadà ..llttl,j'iQ~·tennosd~~lej; pelQ~~u~o'i;qi.i~:coiIietd·..
t:i.;:,..··
.APenas este artigo;·é:o ~t:itiFe ~~~ei~ clâtPAue:t~~g~\tto
13f.~i1,ao, ~l)lO .".
tempoem que tem ~ma:amplilibeig*,de;e~re~sã~.:e,respoilS'áVê1'pelocíUe diVUIgáÇiY,il··~'',

Artigo primeiro

Q recebimentoc

e crímtnalmentér"

' .
.~; .,. ~,.,.,.,::
~;.'~'<..''', .: ... , .'.'.~, r ,.
Alguns setores da sociedade brasileira. mas de peitoser~pana,
ainda·nã6 pe:tieberartla
importância que tem a inlprensa' no Pro.ctissC>' [@ê~t~on6;pàífA~~c:~fi,;;:
.
que ainda não foi implantada nasua Plêi'l~iude:DôBtasité(nigjl-?~f'~r(tSsó"àlgtilii:~réS·:.
têm na mente resquícios da época da ditadura militar, .... •...... ...:;'
•...,. .. ": . ..,.,
..
Ao invés de tentar argumentar e col~
$ua.c;idéi~·e ~oncepÇ~>àtfàvés/aO:.d~~~d .
democrático, se escondem por trás da· ritáscara da censura e tentam "pressionar" das'

'te

f~;;í:ae~~~~t~~;t~:~~~
p~'·~~~.~;*~zf~:~~tJ~i~~~Y.r~;~
.
corru~aoque resultaram .na cassaçao de.p~bn~~s{~~Ità's;,*lait1'ip~S~f;de~n~
.
correta e séria. Por maisque t.et)J~m.cal~ úma' Xó~:Tt9je;~êP1seU l\igili/séinp~ap~~.trã ,

outra com a mesma disposição e vontade de Ievar'adnformaçâo.vérdadéira
para a s.oc.~édade.
.
...
... . ...
. ..: ..•...
',.
.
.
O mais sensato, para conviver coma deID.ocrà.c~é mostrar, ~#.~
defender com unhas

edentes a p<?sição.q~ avalia que

é

a ~ajs

~.t~~;Fo~~~~,c.?iJt~xt~\êtenw.coi~~i~P9r

·'meios espúrios a liberdade de expressao, que fOlconqUlStad3:noB(asl;.aScustas das VIdas
·de muito.s\:n'asileirosque fQwnass~.s~os
~o lon80.do~'.~!l~~":::'.',:<:::.i;
'.'~"'~.:
.. ,,:;,.~,.,. .; .
•••

'I'
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Saúde

mostrando o petfttque deve;;.:~.i?édaptetendeconveisar

O presidente do Sindicato dos Médicos, Emerson
Ferreira, negou ontem que
exista algum dossiê denunciando problemas na área

ter o novosecretãrio da silll~
de e que 'não tenha âspiáti-

da saúde. Ele disse também que desconhece que
exista algum movimento
para colocã-Io como futu-

ro secretário Municipal de
Saúde.

na próxima semana com

os atuaisvereadores,

cas I'eêlHiBdas na aiual gestão ...

Simtine

teite(que i.'pe~stâ;··f.eirenos.... ... ..

.t-

disse que não ti'afuiffi~·cotil·
Ó vereador Antônio ·Sa- .:
R<:ls-aS~paioporqúea;'atU~·· .marone .(PT) aefe~deü
ai ~.ecretápacolocou etn pü- , ·on'tem que _aCâina.x:a Mublicõ·3,·,
.ue ~taéj~·
.. afriao·
..i:ov.~Sê'os
..: '.."pe tente..··
: .':.. ,-.w'.ç:'lP'.
'.. , , .. ' ap
. -,
".\ .
i .

"Nã6posso 'trab'âOí~r;,c:óm.: ··:prójetosdopréféiWGari1a

al- .

u~~:s~r~târia<iuE;éautdri;;:',.··'·f~eri~~:p'.e,®uta.S';de
c não teinco~Pfumissó' .gütitt~fre~'Õs~:.~~ãP·'P.o-"<

mrhi

Ê~~:~~i~E
i.~~~~lirll1
para preencher com comitdc).·iirf~.é~;lÚíindô,;(/;.t'óbt(mtíaõli:~atádâ.:~j~'
petência todos os quadros
porque foi féitopel~ atlJaf'
çÁ:ó"a6s cJeÚos·tfl.t '
do pi1roeiroes~Q:~'O
.. aestão.pâra-an()~âJ~o~i~;,;::,~~~:~tá.'rl~Pdi~~~(
..
povo votou em' Dé·da,. ttufura:atria1.·oeãi'dj.§St?ifde:·~··.·~~ia'ei~lir.{)·'\lmà'tbt~:'~·
apostando na mudança,
p~ra a á~ea d6tt;Üisrri~;·vai ·:-..féX~~!f~té,Jijj;/,~:;:::;,·;:t!'·'
.
no noV'o".disseava1i~do.
criaruma empr.ésâ.qn~ieiá
.. ..

'Rlonia

que essamudança

deve .: umadÓtação

começar·áttavés de nomes
novos

no

-priméiroescalão.

financelia.

bem,

sup·~(l~r.;a:6sR$~1~~-ffi,i
i~#.~~:
iinadOs:.:aattia15.u,,·se<#~':7

,,-Q~,~ii~··:·~f.~.f·Hi
:.,:'~:.'.>::~'.;...:.:.....:.~.:.:.:,:
...,.
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Simone' Leite
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•

Dossiê

:';

_.

)."." . ',; t.' .•.•.·:~ .; ~-

Sobre o Orçâmento;ql:le
. :Êtase:-Aóràdifllístil:e&~<;
está sendo. vôtado,natâln~~":'·
p~iád-S;;Qi'~Qlli<êiriVaiiib~",:~
. ...·ra, Déda ã:cre.diu que terã .. '~:Eriq~tÓô~y?;:~~~.·, ,;
-urrrpercentuál'pâra rernane- .f61~:,o;preteito~esl:!'.:\·f.

A presidente do Sintrasa,

"Tenhó .'direito .a·.'.•

jamentó;

tava J&t}'iáiis.

C9mem~r.m:··•.."

Simone Leite.disse que M";:!'esse vo~o~~~:~êi'~~~~(;s:....•..
á(j"~attt.~~b:êIé.utIi
I:rti~·
tregou
IIIJ

um dossiê a~ PT,

atuais vereadores",

.

'.

disse ..

preiteiro' .
• ' ',

:::.;

',,'

~". <.

i.~'.'.:~·1.~
.....,~>.:..:

0',-

-':

: ';.,.:.''::

I

F

.;.-- .'. ..''...
n,:" '-:,..J~.., "':;..1;,..-+.'
:;",:-.'
R·eutu,ao"co,m~.vete·aHore:S>e.wl~QS~>~~\ç·.··
.
·:\~~r
::--,~"..\~~.:.:<.'.~~.;~~~'::::.:~'
: ~::<.:.:
.::::~'~'.: ·::~~:\7.

. . " .: .

.. -: .... -. .

.

:'.'? ':,
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',:" '. ::. ',,::. ;.'. ~:.. '. ~..
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Os novos vereadores eleitos de Aracaju tiveram ontem uma 'reunjao~ê-om ó.presidenie.da
Câmara, Sergio Góes (PSDB). Eles receberam cópias' do RegimentoInterno, dagrÇiriâ~.· .r
nica e do projeto d,e Orçamento ..l.i~:~99li.9~;~~~~que quisereniapiesen~~,llj~Ii~.·.

das, devem apresentã-las at.ése-· ·',~,".(~~q~AA~('f_Sélâ
'vp~do o.:!,(Oj~t~fem2adís.cp~ãq_; ,:_
Am.~hã:., (l..Orçai:rient9::~~;~~
. .
>.~~:;Ú<.~.;;;,>~.
",:,,' ::~:.:!·.:-:.e;·\::::
Foi debatída.na reutIiãQ;:~t - -fáõ-;~P\perê~~álde, .remanejailienro 'dó OrçnmeÍltoqüe ..
i>Qge ser dado.~O.piéfeiféi:'A'maiÓr'
do~~~jj~~r~s'~têhd~que
não: se. deve
dJnenhum péiiinifià'j,orq~e.Pant esté~a.ci " ,'~.. ~;~~79%.':~;~~P.l:efeito·deti:4troCó

·~;~J;.~~:L':;:{:-.
:,,:.,.~.

parte

ao Poder Le

íslatlvô'·.oom.a dínlmtíl'

ã&dc(dtiOd

.'~::9ôS;~l-5.v.êfeaaôiisnbvos;:~fâitátàlb;'~.,

ag~l (PT)~· J~~idg:13~~:,(PD1J.;iq{i~:~~::~t~V~;foi~~tP~Ç~;~:
dareunião, além de SGrgiQ·Ó6~s;·~Ei~ª~ãlhêi'(PSB}/S#f#~~~.-.{~{~yãtrMé;Jl#~\
(PMDB), Jidenal Francisco (PMOB) é'EvaridoFtanca~(PTBJ;·':·,,·>i/.·
'-." :' "
apenas.
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',?l Gama decide não pagar

U o 'débito' da Progresso
(j
~ .si!
~

Prefeito promete deixar para sucessor resolver dívida com empresa..

O

pr:feito de Araeeju,
Augusro Gama
(PMOBJ.
anunciou
ontem que, npesar de ter enc;aminhado ~ Câmara de Vereadores o projeee dca 10\
133/2000. que lhe ••utorisa
a fazer eneentro de comas

d~ AtaC4\iu era a responUvel
pelos prejul7;OS que teriam
sido eausados às duas emprelias, no caso a Pro~lIo
e a
Halley e apontavam o prefei.
110 (lOmo cn\l()lvfd.o 4m c:tima
de responsabilidade. como SI!
pudeuem Ie,islar .obre erí-

cem 11 .~
~l!O,
f..
1I!,"d~ uso do ISS em valor

mo! de l"tSpOhaabilidade'"
Itl)mentoLl (laiJI*, .i:rescan,'éill.

J040

S\lpenor a R$ 4 milhões, não
do que as empresas lhe propretende efetuar qualquer
curaram por v{rlaa vezes
pagamento. pois "já eenvermas Aapenas a Proiresso in:
sei com o prefeito eleito, desressou com ação na JusdÇll.
putado federal Marcelo Dédll, A HaDey, por uma questão de
e lhe di~$é i$so. Caberá a ele
,eTiedsda e honestidade de
ntgociar", afirmtlu, acresceuminha parte, é bom que se
tilndo que "eu lhe informei S().
diga, nao agiu da mesma for.
bre o assunte e tudo que foi ma. A Progresso ganhou à
prometido durante a campacausa em primeira instância,
nha eleitoral vou cumprir",
mas mÍ$ recorremos. A minha
prometeu. Ontem à norte,
intenção era li cté que tudo
Déda confirmou que mantefosse resolvide no governo
ve coruatc com Gama e ficou Déda", explicou.
confirmudo que "ele me disse
Gama informou que "em
que não faria nenhum acordo
momento algum a Prefelturll
e pa~"arla tudo pra mim en- MuniciplIl de Aracaju fez
caminhar as soluções".
acordo, inclusive judicial,
Segundo Gama. todo o com qualquer das empresas.
processo continua na Justiça
Mas a lei sendo aprovada eu
n1\ <:Qr1di.,-üo de recurso e, ensanciono é deixo para o futuquanto não houver a decisão
ro prefeito negociar. Já expliddinitiva.
11 Prefeitura
de
quei isso pra Marcelo Déda e
Aracaju não deve assumir
ele compreendeu
a minha p<>(,~Jl3 dívida. O prefeito atual
sição. Thmbém não eStou buslembrou que em 1996 fui crieando a criação de qualquer
aliá comissão especial na Câproblema com a Câmara de
m ar a de Vereadores
parI!. Wtcadores, como andaram ínapurar prejuízos causados
sínuando, Mllmenho um bom
pula administração
rnunicirelecíonamento com ('I prefeíPII' à5 empresas e que o celato eleito e pretendo mantêrórío final. como publicou em
lo, aflnel somo aliados políti$113 edição de ontem () JOR·
coso Entendo que pode haver
NAL DA CIDADE, apontou indivergências
e até que elas
dicativo de que os supostos
são normais, mas Jamais fana
prejuír,o$ deveriam ser' pagos
algo que viesse lhe causar
pela PMA. Ele lembrou que
prejuízos
administrativos,
eram membros da comissão
como lhe prometi logo apc'lS a
os vereadores Alcivan Menevitória nas urnas", comentou.
zes, Sérgio Be:ten'&, Mendon·
ReIaçO~
futulõlS - O prefeiça Prado e Sérgio Góes. Mas
to João Augusro r.ama (lfi.r- "
uma fonte informou
que
eram ainda membros
da - mou que os atritos que furam
gerados pela sanção do Plano
mesma comissão 0$ vereadoDiretor. transferência da adrcs Gidenal Francisco dos
ministração dó passe escolar
S~ntOS e Antônio SoUlB.
"ESsa corníssão chegou à do munidpio para o Tmnspsse, criação da catrsca eletrôní<:\1J\c1usãode que a prefeitura

Siene< r".,1Q

...,.,
JOÃO GAMA

vaisandonar lei. mas promete não c:ol~-la em práticú

ca e esse que envolve a indenização da Progresso não arelararn o relacionamento.
"como muita g~rlte pode estar
desejando". Gama lembrou
que está no exercício de sua
administração e que não pretende gerar problemas pata
Mllrcr.!l) Déda, que classificou
como um grande aliado. O
prefeíro eleito informou que
"Gama me disse que li lei é
apenas auiorizativa de que
não estaria disposto :o adotar
qualquer cornportamenro que
prejudicasse o t\lturo govemo'',
João Gama se manifestou
ainda satisfeito com a iniciativa do senador JOl;6 Eduardo
Dutra, em entrevista ao JOR·
NAL DA ÇIDADE, de lembrar

o seu nome entre os JXl~si\c:~
candidatos do novo bloco p'.>lí:
tico (terceira via) DO guvet'110
do Estado em 2002." A. o:,,,ição de Déda foi um ll' anço,
um marco (I\!~ vai poss bilitaf
mudanças polírlcas grandes
em Sergipe. Mesmo ;I.<.~im,
avalio que ainda é muito
cedo para dize!' se sou 0\1 não
candidato ao governo. Aluda
falt~m dois ~n(l.<:para a SUI.'~'!\,
são estadual e daqui pra l;í
milita água corre solnr~le.
Posso lhe "fim,,,,·, !'Xm'l11, 'l"~
durante os próximos doi~
iW()S vou estar trabalhaudo
para viabllizar n projeto. de
Çri~ç.Sodo novo bloco. o prefeito Déda, pelo que r.stQU
sabendo, fará o mesmo.

Halley não processou
"Não ternos nada a ver
com essa briga toda. Essa
decisão judicial beneficia
única e exclusivamente a
empresa
Progresso.
A
Halley não re ••'Orreu à Justiça, até porque assumimos a empresa há cerca
de dois anos e ainda estamos pagando 11.$ nossas dívidas". A reação fol do diretor Finane~iro da Hai-

ley, Marcos Petrônío Abreu
Carlos, acrescentando
Que,
"apesar de sabermos 'l!!e
esse tal relatório que O JOR:-rAL DA CIDADE. publjcou
em sua edição de ontem nos
bencflcie , não ternos pTC'
tensão de buscar qualquer
medida judicial".
Segundo Marco~ Petrõnío,
a Hltl!ey não tEOminteresses
de brigas ou demandas judi-

ciais, pois está preocupada'
em vla'pi\iz.ar Q~ seus pl'IJ.ie·
tos. "Esse tipó de atrito 1\)jQ
nos interessa, pois cstarnos
planejando
investimentos
para crescer e prestar bons
serviços
à coletívtdadé
ouern envolveu
(I nosso
nome agiu de forma err~tI:r
Ou e3q\I~ceU de apurar direi-

to () que está acontecendo",
concluiu.
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·COIll.~Çoti·:a annar'àquele

que

.pre'i:erideser .u~a··áos maiores presépíos -do Brasíl. A
.obra. em" forma de madeira,

estã' sendo erguída na conflui
ênciados mercados Albano
Fraqeo' eThales FenaZ; no 00-

~

dé lançamento do Projeto AN.orMa,· (tu~ vai beneficiar alunos das redes pficiais de ensino

meço da tua José do Prado
Franco.
.
O presépio,
idealizado
pelo artista plástico ívo Gato,
terá uma dimensão de 300
fil, composto
de 23 figuras
. humanas, 25 animais, todos
artificiais, mas em tamanho

í~~:~~s~~:~~~;

JOVENS .E AQU'LTO~

..,'.
M-':aJ.S;··e··
• d
5 '-'
mil' • alíunosvão
.' "."
'.
fiei
d
.'
-elo
MEC
serb ene' aa OS p" O. '. . :~~~r=~'
;~~~~
vegetação natural e água cor-

3'

ren~\éPlica
do estábulo de
Belém terá animais artificiais

como vacas bois. bezerros, ove,

no Jesus, o carpinteiro José e a
Cerca de 35 mil alunos
com base nos dados coletados
ponsabílíza pelo transporte e Virgem Maria. O presépio terá
das redes munídpale
estadu- pelo mGR", afírmou.
as despesas com a. capacitacapacidade de permitir a vísíal de Sergípe serão beneficia:
Através do projeto são li: çâo dos professores. "Inicialtação pública, podendo pesso, dos pelo Programa de Apoio à berados RS 200/ano por alu- . mente o programa Alfabetias e turistas circularem dentro
EdUt:a~ã.Qde Jovens e Adultos no para o Custeio do estudaneação Solidária atendia. aos do espaço natalino.
do Ell$ino Fundamental, par:
te e capacítação de professo:
nllinidpiQs: onde o índice de.
Outra providência
que
-tencenteao
Projeto AlvoTa~ res buscando os parâmetros
analfa~eti~.m9:.~r.a-d~ at~está.sendo
tomada pela preda. lançado ontem pelo MEC, currículares em ação do EJA. ~Oo/ó.·H,oje:.~. S$~.:~
.baixoll e . feitura refere-se à ornamenno Colégio. Presidente Varga$, ·-0
Alfaootlzação Solidária, t, ~in:~09~;,~~t#epi'§~
-PreSente " ração da cidade, que também
Siqueira Campos .. Serão
dos-programas perten- ·~ ..~~f;~~~:'é"p:hi:QP~p~~·já.tem
eronograma defini:
dispombilízados R$ 7 milh6escenteáoComunidade
Sondá: . ,SUell"1:1~.~tln~n4á:·lr;,2.40,em .·c(9~ 4OOanjinhos estão colopara o Estado, Um outro pro- ria, díssea diretora de Articu.·t~oA;'p~.;:~A·~?~:':'~õ4~p
"-.ri~dQ.~acaju,
bem rom.o a
grama, o A1fabetiza~ão Soli- lação Institucionaldo
progi-a:,.saod,olS·l>9~ :ano<~.:.2?q~I!$m..~
""coIQCaçao de cordas Iumínodária, ampliará o benefício e' ma, Cassilda Ribeiro Gomes,
dantes .·pai;ticipam:",. a~r:D;l0\1••. sas em prédios públicos, ígrea partir do próximo ano aten-' visa implantar a alfabetíza- .Ç;~Si~_·
~ : ./ ..; .... '.:.jas:e pra~.aliado -a 70 mil
derá 39 municípios sergipação de jovens e adDl:tos a_pat~
Para.a··secre~a
de.Edu.cilc . ·.micro~lâm.pa!las. 'que estarão
nos.
rir dos 15.-anos. ~r~Sente: ejn
çãode ~acaju> M:~iet~F~: <em. volta d~ ~oo ãrvores.
Sandra Medrano, formado:
Sergipe., d,es4é- 97, o progra:'
cão, os' projetos que Ylsafu'
De acordo com o secretário
Ia do Projeto Parâmerros em
ma atende jovens de 33 UlU- ampliar o en:;Úlo são Vist;()s' de de Governo, Jorge carvalho. o
Ação do MEC, esteve em Ser- nícípíos e estará ampliando
forma positiva, ll1as-s~tou
: .presépio eWda decoraçãonarági.pepara div:ulgar O Programa os serviços em outros seis.
que alguns detalhes
àínda
linada cidade serão entregues
de APoio -iAEdueaç!o" de Jo. E.le. funciona ,ª.LCav:és de· precisam ser discutidos para
pelo prefcito:JOão Gama à povens e 'Adultos (EJÀ) que é parceriás entre gove';no fede: melhorar as prefeituras.
"'A pulação aracajuana no dia 05
uma espécie de fundo. de in- ral, empresas; prefeituras
e cada ano, novos estudantes
de dezembro. O trabalho realívcstímento da educação, "O . universidades.
.A empresa e entram no programa a fim de zado pela PMA.envolve a partiprograma visa ampliar o aten- governo pagam, cada. um, R$ completarem o ensino funda-, cipação direta de 150 trabalhadim~nto aos jovens e adultos
17/mês e' a prefeitura se res- mental", destacou Maneta.
dores e 19 a.ttimtJ plt1soeos.

no

u.m.

um

AII.o.c.w,

Orçamento
, é discutido
poreleitns
:>
o

z;

A proposta Orçamentária
parao~:...
".
~...-..wo 2m. a Lei Org élIUCa uO MUllÍdJ*I e oRe'menti) 111lerno da Câmara
ram os temas traIados ontem
pelos. novos veread~res d~

r:

~cajU.

Na sala 4a presidên-

ela, a portas fechadas, eles
a~ompanharam as explicaçoes ~e a1gunspadamentares
reeleltos sobre os assuntos
pautadas. O pres.iifente da Câmaca, Sérgio GiJe.s (PSDB)
destacou 11 ~
do encentro, dizendo ser fundamenta! Que os 00. partici.
pem da ~llS:;ão 1:: sugethm
l~ls
~JUstesao projeto do
o~Ç8m~1l10,com o 1JIa1 vão Ie.
gis1.v a partir de Jj.1oeiw.
Das 14 e1E'Í1DS,

S&.b!tio Bar.

reto (PDT) e MapI da ~
(PT) não comperecemm. Até
se gunda.:!elra, os participantes
ad relllUllo devemmaminhar
JlfOjDStls para eme1Idar o 0rçamento do mun~
estimad~ em. R$ 180
-. A prevísão é de que a .matéria seja
voaada em pJimei~ discussão

até quinta-feira. Ol!em, o ~
(J)
(J)

ICL

<I

o
W
o
o
~
~

a~or Antônio Samarone (PlJ
d~ qtJt' só pOOecl1e
..

sobre a peça ~
do an.aJisar o Quadro de Dera-

lharnento. de J?esptsa (QDD).
"Sem

ISSO

é impossfveI fater

qualquer análise", __
do de, só é nn.o.;._1
"-_
r-o.l'CI ~

~."_

"'"b~t

llDl jul-

~entorespontáw".e.I
sobre o
projetO do ~
quando
conhecer o QDO p8fa saber
c:omo saio aplicadoS os recuoos
do municlpio, previ<los na proposta 0CÇaJ.nernáda "O impor.
ra~ é que, pela p:rimcira vez, a
suoedade esri ittmessada em
. saber.sobre o~
Segw_
! da-fella. uma comiaão esrc'\Je
: ~ Câmara querendo CXlIlhecer

Q'';~.!Wo·fEI!tA,

29.11.2(100

_~RNAL DA CIDADE

ASSEMBLÉIA

TRANSPORTE

Vice fala sobre a

Câmara aprova projeto

sua ida a Londres

A Câmara Municipal aprovou ontem, por maioria de
VOlOi, a permissão para que o
prefeito João Augusto Gama
(PMDB) faça um encontro de
contas DO valor de RS 4 milhões com a empresa de ônibus Progresso. "Tive a informação de que a Câmara vai
autorizar e o prefeito vetará
esse projeto para nos desmoraUtci& A noúda é real e teremos grande surpresa se aprovannos essa imoralidade"
alenou o vereador Antôni~
Samarone (PTJ. que juntamente Com Elber Batalha
(PSB) e José Carlos Azevedo
o Carliohos dOI Santos Du~
mont (PDT) votaram contrário à matéría.
Seis vereadores, entre os
quais Tânia Soares (PCdoB),
estavam ausentes, e Pedra Firmino (PSDB) continuou se
abste~do_ da votação. "Vou
prefenr nao votar", limítou-se,
A..bancada do prefeito diverglu sobre ti mat~ria mas votou ~a ~ velnu Por 11 \'0IX'IS,inclUSIVe com a ajuda do
vereador do PDT, Vovô Monteiro, que entende não ver

problema na compensação
do débito, Alguns disseram
em oi que preferiam aprovar
o projeto e deixar que o futuro prefeito recorresse à Justiça se sentisse que o munícípio seria prejudicado.
.
O valor autorizado
para
Ser compensado é fruto de
urna Tecla-mação judicial promovida pelo dono da empresa, na gestão do ex-prefereo
José Almeída Lima (PDT),
alegando ter sido prejudicado a partir de 1989, com 11
circulação de outras empresas como a Nossa Senhora de
Fátima, São Pedro e Graça. A
princípio, o jui:6 José Alves
Neto determinou que a prefeitura pagasse a dívida.
Na época, a assessoria jurídica do município recorreu
cont~<;tando a decisão, mas o
prefeito Gama resolveu não
esperar o julgamento c assumir O débito sem qualquer
quesrionamenro.
Ele justífí00tl apenas que o encontro de
coeras permitirá que o muni,
cípío abata uma suposta dívida do Imposto sobre Serviço
devido pela empresa.
'

o vice-governaoor Benedito Figueiredo
(PMDB) fez
uma explanação sobre a sua
ida à Feira Mundial do 1\lrismo. realizada em Londres. há
duas semanas, representando
Sergípe, "Faz pane da minha
formação adotar esse tipo de
procedimento
toda vez que
recebo autorização dos deputados para se ausentar
do
país a trabalho", explicou.
Acompanhado do diretor de
Operações da EnlselUl; lula Pedreira, Benedito julgou importante a participação de Sergípe
no evento, principalmente, por
ter aceetecído paralelamente .à
feira, um seminário especffico
sobre o turismo no Nordeste,
promovido pelo Banco do Nordeste e peh embaixador do srasi! em Londres, Sérgio Amaral.
O material, produzido pela
Emsefur e distnbuído para as
operadoras presentes ao evento - composto por dois CDs
com fotos e folderes com aspectos relacionados a história
de Sergipe, foi entregue a todos
deputados, Benedito
disse que lU'U8 das coisas que
mais despenou a atenção de
todos foi o fato de. apesar de
ser a menor unidade da Federação. Sergipe ser IITJl dos Bslados com melhor índice de

;05

Desenvolvimento
Humano
(lDH) do Nordeste, com 0,1
numa escala de zero a um.
Da sua parttclpação
no
evento, o vice-governador
disse que pôde chegar a algumas condusões, as quais já
transmitiu ao governador Albano Franco (PSDB), ti exemplo da necessidade
de vôos
charters para Sergípe, Ele critico u o que considera um
desprezo das companhias aéreas com o Nordeste. "Recentemente a Varig, por exemplo,
suspendeu todos os vôos que
saíam do Aeroporto
Luíz
Eduardo de Magalhães, em
Salvada; com destino aos países da Europa", exemplíâcou.
Benedito elogiou a proposta de Sérgio Amaral de ser realizada periodicamente
uma
semana de turismo de cada
Estado em Loodres. Para reduzir gastos, sugeriu ao governador, que Sergipe participasse
da atividade junto com Alagoas, pela prcxímídade entre os
dÇlis Estados. Os deputados da
bancada
governista,
como
Marcos Franco (PMDB), elogiaram a preocupação de Benedito Fígueíredo com o crescimento do turismo, por ser um
setor responsável peJa geração
de emprego e renda.

FROM

PHONE NO. : 079

MRRCELODEDA PT 99

2115768

"

".'

.'

:~

2000

11:33PM P7
TP'"

.

,'.

o',;

','.

::'

,,:
,

..

NOV. 29

"

, Eil.ÚblEMD.'na Sala dos conselhos.oreítor José fernandes de Lima, empossa pró-reitores

EDUCAÇÃO
',"

o reitor da Universidade
Federal de Sergipe, José Fer_ nandes de Lírna, anunciou
ontem os nomes dos prínclpais auxiliares que oaeompannarãona
sua segunda gestão, iniciada na semana passada. O reitor mudou quase
todo o, primeiro escalão, man-

tendo nes mesmas funções apenas três pró-reitores - de Graduação, Hortência Araújo; de PósGraduação e Pesquisa, PatroCínio Hora Alves; e de Administração, AÍI10 Batista, - e o prefeito do Campus, Carlos Henrique
Carvalho. A solenidade, na
Sala dos Conselhos,.
prédio
da Reitoria, contoucom â. 'presença do prefeito de Aracaju,
João Augusto Gama.,
"

no

O novo pró-reitor de Extensão é o professor de antro-

pologi~e

ex~presidente, 40'
Medicin~ r!enrique Batista e
Conselho '-Estadüarde,.:EÇrUca:~ ""Silva para-o H~spjtal Uníverção, Luj";t Al~rtl) dós Salitps; , .. sírárío; AfOnso Nascimento,
e '~, Pró-Reitoria de Assuntes
que etal?r<r:~'9r 'de :Asslll\Estudantis agora é ocupada
_tosEstUdimtis;agpnt,é:o"ç60rpela professora Noêmia Lima ";'detiaáor dei NúcleQ"de"J\SSunSilva, do' Departamento
de, 'tos Internadon8ÍS(NAl);
enServiço SOclàLi:V~i~:~óris~~,-'-:;~~uanto Manuel Pinto, Alve·
ca, do Núcl~de.~dó~'.'
4o,,'~:losi que ocupava a Cógeplan,
Semi-Árido' (~esaJ..:':~a.g.i):ra·"'~tesponde pela'Audj~oria,
responde pelafCoord~apo.;ún.ico
órgão agora. criado. Ouria Geral de Planeiamentó
~ranie a solenidade, 'o reitor
(Cogeplan), enquanto Bdnal- reafirmou seu compromisso
va Freire Caetano, que res-,de,
ao concluir sua segunda
pendia pela Chefia deGabí-:
,ge~o; daqui a 'quatro. anos,
nere, agora é a gerente de,'i', ~lJFs.~~urir
Pór oémo da
Recursos Humanos (GRH) .''poPul~çãoqe
SergiPe, o que
Enquanto isso, a ex-gerente
-i'eptesentariamhoje
cerca de
da GRH, Lindete Amo.rim~é ' .17,:tllil alunos: Atualmente, a
a nova chefe de Gabinete.
UFS tem quase 11 mil
Completando
o. primeiro
dantes, Quando ele assumiu a
escalão, José Fernandes de
primeira 'gestão, eram -pouco
Uma anunciou o professor de
mais de 6 mil.
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";;S'/'

:.p,i~·t~Ao ::iJ~~f.e:i·[~~lç}to,

<r., ." ;

Matce19:' 'oé.4a~ a:Yereado·Iá~\;.· _.

:J~PJ~:·S.q\!lre;s~;c:\irtlp~í~··
a:,.;: .:

con~' '.. ' .
'Murti';
.
:d.paC de:'}..[a~a)j1;·
:~~'yqta~..
;contra .o ,·pagamen,to·a sei: .
. :feito a.quas. empresas ..de .'.
.transpcrte: êóletivo.:ap,tes· de
'.ésgó:tados Qs~e(tiis~s'para !i

.'.'·elúre·

..: '~nã.,o>4epe'n:dem
.•

'i)úb1i~

· . Iítícos como Tânia Soares,
'firme no seu' passo sempre
· andando para frente. enCQ· . rajam aqueles que ainda
:. acreditam 'numa recupera'.' ção do tempo' perdido em
tantos anos de aventureírís.mo e corrupção, .Por ísso ela
.bem merece. a. chance que
tem agoradese
firmar nacíonalmente.· provando que a
mulher pesa
balançapo·.lítíca cada vez. maís.. NãO-:res-.
ta dúvida de·que $~rá',uina"

honesto

., o que justifiça
plenamente sua- pos't\i~~

vi~ilan.~e·e\3evera:;; '~xp}l~'
.~ando·o·sê,u,voto"',I?~bIi:c.a,:,~.

mente·'Tâ'rtia'.$oan!s·ãfii~·

ontcm'·.·q \Í'~'" ilã oi o i
•

.
I>e·fato. no seu desempenhopartidário
não existem exageros nem inút~is'/

pressa nos seus atospolitigem muito, postríva.jque
invariavelmenteaedí' ·11a.rce~o'D,~.da:criou, p~ra
meneados nos int~res$e~.Sergipe...
.... .
..
coletivos e sociais ,' É: por
No exato instante em que
isso que se sabe que ela irá ela assumir a suplência na
honrar plenamente a íma- Câmara Federal, ele dará por

CO$

na

seé.t~is~,,:·

mo, porém .uma f'írmeéa:
elogJável que emana'. d~':
suas ponderações
e' se ex-

díficultam a

execução de .metas progresslstas, .
.
Contudo, a convicção de· terminada. de militantes po-

aliás,..o. dever prímeí- ..
re em qualquer político .'

demonstrações de

de

.dQsreci..trsos· financeiros, de· . semprego,' ViolênCia, saúde,
· educaçãoe éanras outras áre.

as príorítáríaa

CElS -

caprichosa

apenas

."umesti!Q·;c1e'govetiiiü.:":
A
..:::çrise e~o~õuiica,.limitaçOes

. Ela·',se:ele'geu.pelo: PC·
do 'B esempre foi fiel ao .
lema da rigorosa transpa- .

u~a..~tituÇ:le
. .mas. sérena..

e
"

..

solução NdiCiàl d~qqél!tãO.

.tri:o:u.

áu·têntiéas. ~ . ,', ,',",'

~,.tdes.tepdshóje
ímprensado
'grayês ::probl~5 que

·..:,C01).t:e.nto·~olÍltuno ..'ato'

de despesas

~tam;"lid.'elançaf'nôvb

···\:~~~l~

.resta:tórlóiúiCâmara

. rência

';'

.

.ínlcíado seu .mandato execu·tiyo como governanre municipal e com a elevada res-

ponsabilidade' 'de corresponder à confiança depositada
em seu nome através da ma-

figura valorosa destacando'
este Estado no Congresso
Nacional.
Born Iegíslador, como é
óbvio, exige a lei sendo res· peitada e cumprida. É isso (I
que ela faz.
.
Certo ou errado???
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.~,e -diretores,

r\;:I~t~{
>\telé~'oniUriica~õeS" ''CAna. "
,

I"

,,",

,..,

",,,,,,,,,

"

,

::'i,t~l)laqp.u:c.Úl,ç~m .a rádio,
:' ::éomüD.itárla, :F.M:Popular

'~:'l''iÓ2'~:('no ~9njun'to 'Padre
,i~:',Pedro~no ,"San,tâ,'Maiia.
:~,;Qua:tro "di~~tóreS:da, rádio
;' ,:·ófereceram: resistência ao
:',C:,d~sJigameritodotransmís-

, : sor 'e foram detidos por
: agentes: da, Policia Federa1.
I

o

gerente da Anarel, JOão

, ,FOnseca.' ínformou que ne, nhuma rádio comunitária
do Estádb tem autorização
'para funcionar; Nos últimos

'três anos) ISO rádios foram
fechadas
sergipe.' 81 ' '

'em

- Pite.

JOf2 NkL

IS:)
....•
D_

~;PFe AnateI fecham rá
re . ~;::. ; -.:~~~~.

'0
cotntt.niti
.
. '.
.'
.
~4

flJ·~:qP._~ro
diretores da emissora da antiga Terra Dura resiste ao
trabálhodapolkia
:>' ...~., '.,'. ~.
. .
~ '~~(~9.~"~.·

anosd' p~rque etstavamfunCJo"
'.Da.e'!i.U!P;~~,' '.' o::.
na- F e na Anate ,
nan o lrregu armente, Ne-..
.Segundo a secretária geral. nhuma tinha" licença e não
"l!"
'operaçãn conda rádio, Ana Lúcia Barroso,
cumpria as exigências legais·
. . "junto da Polícia federal
todos ficaram assustados com
para definição de um prefixo .
. ' .-:'" e'}.gê.n'ciaNiu::lortaLde
a ação dos policiais e do deleAo contrário de anos atrás,
T~léC~mU;'j~áçõ~s.(~n.ateI)
gado que comandava a ope- . h~e a autorização para o fun~ foi.fe.chadª.oilte.m peja. ma: . ração, junto' com agentes da eionamento de uma rádio col{) . nhã,a'rádioc-omunitáriado
Anatel. Eles levaram os equírnunítãría, não depende mais
::: . coiijuni&'''pa{Jré.Pedro
pamentos
prenderam
o
do poder executivo e sim do
N baiit;q<$aqta,',Mad~J,~ntiga
presidente da Associação dos
Congresso Nacional. Tudo é
~l'~~(I}JJúrf
'-f{ouve'resistªnMoradores do conjunto, An- 'semelhante aos trâmites da
IS:) "dif';l~(ttãb~oda polícia e 0.',
rônío Marcos Souza; o presirádio difusão", acrescenta
··:q!l~JitUiiiêtore.s da emissora
dente da Associação dos Mo- João Fonseca, alertando que o
d fQraii,\preso~. Segundo o ge-· radares do conjunto Maria do
uso índevído de uma rádio coZ(ent;eila Ab.a,teJ,JoãÓ Fonsemuuítáría é crime que pode
~ 'ci'::il.énhu~a das rádios co-.
resultar de um a quatro anos
omunitária$do
Estado' tem
de cadeia, Recentemente
a
fi:'.ái.l'tóii:l;a~o,'para,:funcionaAnateJ lacrou urna rádio clanmento e-mais dé'lSO foram
destina que estava funcíonanlaéri.ii~(,nói:~:ú1#mo$. .três.
do no munídpío de Indíarooa .

e vap"o
responderia processo

"..,.. ,~:.'
"'

.,'.,:m'ufua

no

ij~rt'9s~',nQUl'-e

excesso du-.

l?~B:ê.XalJ,q~-~não apresentou.
O"l

ti::

~

•

.:eS<16pr~·:50!
h.Te

. '.

'!

.'

.

fie.

: ..::-,,~,:~.~~:~;~.~~.':.:.~.>,~."_
-: _.~.
.. ' . ''''. "
.: ,'::..':';{.=
.".:~' .'. '.,'

A 6peràção foi realizada em um
final de semana e a emissora
estava em plena arivídade.

Lúcui ..

t~~;~"i:, op.~tação . da .Polícia .

O"l

.~.~'..

e

';àii&)~~:adii:êt()ridá·'riaio.'·.

FM:~PQp'ular.'0'2.1;: Ana

,....

;

qílijqu,ê~iüándado
judicial.
S~gj.t~dó.;nofadhiul~ada

Carmo, Valmir dos. Santos
. (Russo)~ Djenal dos Santos,
. diretor da rádio e uma quarta

p~::~.up:ç~ri.te-ncki~té'

da i>oa: 1.f~~;:r.~e~~l~.:~plJJ!!l0.
Maciel,pessoa 'que Ana Lúcia não souQ J)$ag~f.~s:fe(Je~~avam
bé infonnar o nome. Todos sa~ ~'ç9~~.·6.1jâI1<fQ:.itÔlaJiscali- íram algemados. "Eu tenho

Os flseà is da Anatel es tão
varrendo todas as freqüênci-.
as na capital e no interior do.'
Estado e somente vão poder
funcionar as rádios .que regu-

larizarem a situação junto ao
Ministério das Comunicações.
Alé agora, em todo o Brasil S()o .":

~.~}J1:::f#!:!;~[.~~~:~
~:b:~~Je~:o~
.~~~~~..
=::~:!~~~~
~:;~f!::
Sal a

a:'J~.:f:>cl~~ P1!4f9.Mopennl'

PoUda Federa)", avisou.

~~i:~'
'~:c~~;e:~!~
E

,·:âttduaS'-'llofas:e.os

irregularidades· Segundo
o gerente da Anatel, João

:~~~,
~~!1:.~.~ram;'I?res~
':pci '4e$?M~Q.':~;de$dbedlê~aa

mais de ]50 rádios,
eomunitárlas foram fechadas
em Sergipe nos ülrímos três

~p~~~i~r,
.:j~Wi.~~{~Ú';P$ Fonseca.
:':·~._:I .~.;··-T-..• '~-:"~I""'.:....•...

~.

~

'."

.

nar, Em sergípe, apenas uma

~~

.~~da~
J:n~~::

está utillsendo os caminhos

legais, mas por enquanto
tem que continuar fora do ar,
conclui João Fonseca.

DtEoRA. diÍFM p.,p.ar denuncia falta de ma nda"do jud icial,e outros excessos na <:le{3çOO Pliidai
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