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Agentes sociais da Fundação
Renascer paralisam atividades
Segundo o sindicato, governo prometeu reajuste, mas não cumpriu
André Moreira

Guilherme Prata
DA EQUIPE JC

T

rabalhadores da Fundação Renascer decidiram
paralisar as atividades
por 72h para realizar uma
série de manifestações. Na
manhã dessa terça, 27, eles
fizeram um ato em frente à
sede da empresa, no Conjunto
Médice. Servidores de quatro
categorias se uniram para
reivindicar reajuste salarial,
realização do concurso público e melhorias no Centro
de Atendimento ao Menor
(Cenam) e na Usipe. Juntos,
os 132 servidores que exercem
as funções de orientadores
sociais (assistentes sociais,
pedagogos e psicólogos) e os
agentes de segurança buscam
chamar a atenção do Governo
do Estado em torno de diversas problemáticas.
Anselmo Menezes, diretor
do Sindicato dos Assistentes
Sociais do Estado de Sergipe,
diz que o Governo prometeu
corrigir distorções salariais na
Fundação, mas até agora nada
foi feito. Segundo ele, os servidores celetistas de nível superior, os orientadores sociais,
estão ganhando um salário
líquido de R$ 831, enquanto os
agentes de segurança, apenas
R$ 675. “Há uma grande diferença em relação aos orientadores sociais estatutários, que
ganham cerca de R$ 2 mil”,
compara Anselmo.
O diretor do sindicato
denuncia também diversas
irregularidades nas unidades
da Fundação. “Direitos dos
adolescentes estão sendo
violados”, afirma. Ele informa que a capacidade do
Cenam é de apenas 45 internos, mas o local tem hoje
180. E diz que na Usipe mais
de 100 aguardam decisão
judicial. Anselmo diz que

PIABETA

Homem é preso por
tentativa de homicídio
U

ma guarnição da Polícia Militar prendeu nessa terça-feira, 26, Jorge Ronaldo Siqueira Pereira, pelo crime de
tentativa de homicídio. O caso ocorreu no Bairro Piabeta,
no município de Nossa Senhora do Socorro.
Os policiais foram acionados por populares da região
informando que um homem tinha sido ferido por uma
arma branca tipo peixeira nas imediações. Ao chegar
ao local, a guarnição avistou a vítima, que informou a
identidade do suspeito e suas características físicas. De
forma imediata foram iniciadas diligências na região,
encontrando posteriormente Jorge Ronaldo exalando
alto teor etílico.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)
foi acionado para prestar os primeiros atendimentos à
vítima, que foi encaminhada ao hospital. O suspeito foi
reconhecido sem dúvidas como sendo o autor da tentativa
de homicídio, sendo encaminhado à Delegacia Plantonista
Norte onde foi autuado em flagrante delito e permanece à
disposição da Justiça.

ROUBO/CELULAR

Preso no Santos Dumont
A
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o Estado negligencia os locais. “Falta colchão, lençóis,
toalhas de banho. Como está
superlotado, as atividades
físicas são feitas por sistema
de rodízio. Às vezes, só uma
vez ao mês”, critica.
Anselmo afirma também
que o local é feito de “cabide de emprego” atualmente.
“Hoje, 60% dos profissionais
dali são terceirizados. E como
muitos gestores da fundação
são da Bahia, estão trazendo
muitas pessoas desse Estado para trabalhar aqui. São
contratos e mais contratos.
Efetivos e concursados são
minoria”, afirma.
“Estamos buscando melhorias, porque está insuportável. Temos um salário de

fome. Não dá para trabalhar
em troca de ajuda de custo.
Queremos um salário-base
equiparado com o dos servidores estatutários”, afirmaa
Anselmo Menezes.

Fundação

O

assessor de comunicação
da Fundação Renascer,
Milton Alves Júnior, informa
que realmente há uma defasagem salarial e que desde o
início deste ano a Fundação
dialoga com o Governo do
Estado e funcionários para tentar solucionar esse problema.
“Mas nos foi informado que
devido à situação financeira,
não tem como atender a essa
demanda neste momento”,
afirma Milton, enaltecendo que

a fundação permanece aberta
ao diálogo com os servidores.
A assessoria informa também que materiais para o
Cenam e Usipe estão sendo adquiridos regularmente, como
produtos de higiene, lençóis
e colchões, travesseiros, entre
outros. A fundação explica que
foram contratados profissionais especializados por meio
de processos seletivos simplificados, mas ressalta a melhoria
da qualidade dos serviços no
local nos últimos dois anos.
“Não há mais relatos de tortura e no dia sete de outubro vamos completar dois anos sem
fugas”, diz. Sobra atividades
esportivas e de lazer, a assessoria afirma que estão sendo
realizadas com frequência.

Polícia Militar, por meio
do Batalhão de Polícia de
Choque (BPChq), prendeu
nessa terça-feira, 26, Daniel
dos Santos e Caio Roberto
Apolinário de Souza, ambos
de 21 anos, por roubo, no
Conjunto Santos Dumont,
Zona Norte de Aracaju.
Durante patrulhamento
pela Rua São Francisco de
Assis, nas proximidades da
Avenida Visconde de Maracaju, os militares observaram dois homens correndo
em atitude suspeita. De
imediato, os policiais inicia-

ram o acompanhamento dos
suspeitos, que fugiram, sendo que um deles invadiu um
estabelecimento comercial,
onde foi detido e flagrado
em posse de um celular.
Com o segundo suspeito,
também foi encontrado um
aparelho.
Vale frisar que os dois
resistiram à abordagem e se
apresentavam bem exaltados,
sendo necessário o uso de algemas. Diante do fato, o caso
foi encaminhado à 3ª Delegacia Metropolitana para a
adoção das medidas cabíveis
Divulgação

JOSÉ MARCOS agrediu policial militar com soco no peito

MORTAS A TIROS

IML registra quatro corpos em 24h
André Moreira

O Instituto Médico Legal
(IML) de Sergipe registrou
quatro corpos no relatório
das últimas 24 horas. Duas
pessoas foram mortas a tiros,
uma vítima de afogamento
e outra morreu em acidente
de trânsito. Entre as vítimas
de homicídio está o jovem
Denilson Santos Souza, de 19
anos, baleado no loteamento
Jardim, em Nossa Senhora do
Socorro. Ele ainda chegou a ser
socorrido e encaminhado ao
Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), mas não resistiu aos
ferimentos. A outra vítima de
homicídio foi Rogério Batista
Santos, morto a tiros no Bairro
Santos Dumont, zona norte de
Aracaju.
A vítima de afogamento foi uma adolescente de
14 anos. Ela brincava com
duas primas menores em
uma barragem no Povoado
Candeal Grande, em Simão
Dias, quando aconteceu o
acidente. Segundo informações da 2ª Companhia do
7º Batalhão da PM, a adolescente é natural da cidade
baiana de Candeias e foi para
o povoado sergipano para o
velório de um familiar. Ainda
de acordo com a PM, ela teria
saído para brincar na barra-

EMBRIAGADO

Homem agride policial
U

m homem identificado como sendo José Marcos Querino dos
Santos foi preso em flagrante na noite dessa terça-feira, 26,
na zona sul de Aracaju, acusado de crime de dano qualificado
e resistência. Ele estaria causando transtornos em um posto de
combustível localizado no Bairro Atalaia e ainda agredido fisicamente um policial militar.
Era por volta das 20h30 quando a Polícia Militar prendeu
em flagrante José Marcos. Segundo informações contidas no
boletim de ocorrência, a PM foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender
a ocorrência. No momento em que os PMs chegaram e tentaram conter o acusado, ele teria agredido um dos policiais com
um soco no peito. Algemado, José Marcos foi encaminhado à
Delegacia Plantonista Sul (Deplan Sul), onde ainda teria danificado paredes do patrimônio público com pontapés, além de
agredir outro policial militar.
Divulgação

ACIDENTE de trânsito e afogamento também constam no relatório do IML
gem enquanto os pais estavam no velório. O corpo da
adolescente foi registrado no
Instituto Médico Legal (IML)
no final da tarde desta terça.

Já Eufrásio Paulo Feitosa,
de 44 anos, morreu de acidente
de trânsito ocorrido na cidade
sergipana de Nossa Senhora da
Glória. Eufrásio chegou a ser

levado para o Huse, onde chegou ainda com vida, mas acabou morrendo horas depois. Os
quatro corpos deram entrada
no IML, em Aracaju.

HOMEM também é acusado de agressão contra a esposa

PRESO

Disparo em via pública
A

Polícia Militar de Sergipe
prendeu um homem acusado de portar ilegalmente uma
arma de fogo e agredir a companheira, no Conjunto Jardim
Centenário, zona oeste da capital. A guarnição foi acionada
para atender uma ocorrência
de agressão, mas, enquanto
se deslocava, foi solicitada por
populares informando que uma
pessoa estava efetuando disparos em via pública.
Durante as diligências,
os policiais encontraram um

suspeito com as características
passadas e, com ele, localizaram um revólver calibre 22,
com sete munições, sendo três
intactas e quatro deflagradas.
Após a detenção do homem, os militares encontraram ainda sua companheira,
que acabara de ser agredida.
O casal e o material apreendido foram encaminhados
ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis,
para a adoção das medidas
cabíveis.

