
A
racajuanos e
turistas passa-
rão a contar
com uma nova
Orla Pôr do Sol.
A reforma de

um dos mais importantes espa-
ços de lazer e turismo da capital
sergipana foi entregue à popu-
lação na tarde desta sexta-feira,
1º, pelo governador Belivaldo
Chagas e pelo prefeito Edvaldo
Nogueira. Na revitalização do
espaço, foram investidos R$ 2,8
milhões, recursos do Governo
do Estado e do Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento
(BID), dentro do Programa de
Desenvolvimento do Turismo.
À Prefeitura de Aracaju, caberá
a regulação do transporte náu-
tico na Orla e a fiscalização do
uso da área, conforme decreto
assinado pelo prefeito no início
deste ano.

"É uma alegria extraordiná-
ria. A gente nem consegue con-
ter a felicidade por voltar aqui
e ver a área arrumada, bonita,
como foi deixada em meu outro
mandato. Um lugar que melho-
rou a autoestima dos morado-
res dessa região e de muitos
comerciantes que aqui traba-
lham. Só sabe como era esse
lugar quem vivenciou seu

abandono, antes da obra que
realizamos, quando fui prefeito
da outra vez, e nos últimos qua-
tro anos, antes de retornarmos
à Prefeitura", afirmou Edvaldo.

O prefeito também agradeceu
a parceria com o governo para
recuperação do espaço. "Junto
com o governador Belivaldo
Chagas, conseguimos recupe-
rar e estamos entregando hoje,
esse lugar maravilhoso, com-
pletamente reformado, para
que a comunidade, os araca-
juanos e turistas possam des-
frutar do mais bonito pôr do
sol do mundo e de um dos
maiores cartões postais de Ara-
caju. Agradeço imensamente
ao governador Belivaldo Cha-
gas por esta importante re-
construção da Orla, que, para
mim, é o lugar mais bonito da
nossa cidade. Mesmo com difi-
culdades, o governo colocou
todos os recursos para a reali-
zação dessa obra", destacou.

A Orla Pôr do Sol Jornalista
Cleomar Brandi fica localizada
às margens do rio Vaza Barris,
no povoado Mosqueiro, e foi
erguida na gestão anterior do
prefeito Edvaldo Nogueira.
Diante da falta de manutenção,
ao longo da administração pas-
sada, a estrutura física e os
equipamentos se deterioraram,
colocando em risco o acolhi-
mento de visitantes, turistas e
comunidade local.

Na revitalização da Orla, o
Governo de Sergipe investiu
R$ 2.813.307,69 em conformi-
dade com o Plano de Desenvol-
vimento Integrado do Turismo
Sustentável, cujo propósito é
implementar e efetivar projetos
de infraestrutura visando a re-
vitalização e recuperação de
espaços públicos representati-
vos da cidade e que são estra-

tégicos do ponto de vista da
atração e promoção do tu-
rismo local.

"Essa Orla é importante para
o povo de Aracaju, para os mo-
radores dessa região e para as
pessoas que sobrevivem do tu-
rismo, em função da pesca e do
translado. Esse espaço estava
praticamente abandonado. Foi
construído em 2012, precisava
de uma reforma e nós, pratica-
mente, reconstruímos, mesmo
com dificuldades. Trata-se de
uma parceria entre o governo e
a Prefeitura de Aracaju para
garantir o desenvolvimento do
turismo e a alegria daqueles
que amam esse espaço, como
nós. A Prefeitura e o Governo
trabalharam, mas quem ganha
é a população", declarou o go-
vernador Belivaldo Chagas,
que, durante a solenidade, assi-
nou e repassou o termo de en-
trega da obra à Prefeitura de
Aracaju, que é a responsável

pelo espaço público.
Em março deste ano, o pre-

feito Edvaldo Nogueira assinou
o decreto 5.882/19, que regula-
menta o embarque e desem-
barque de passageiros na Orla
Pôr do Sol, cujo objetivo é re-
gular os serviços de transporte,
funcionamento e cadastro de
pessoas físicas e jurídicas que
exercem a atividade de trans-
porte náutico na região. Con-
forme o decreto, a Empresa
Municipal de Serviços Urbanos
(Emsurb) expedirá alvará de Li-
cenciamento de Atividade de
Turismo Náutico - ALATIN.
Todas as embarcações deverão
possuir, obrigatoriamente, car-
tão de identificação padroni-
zado, expedido pela Emsurb.

Ficará a cargo da empresa
municipal regulamentar os ho-
rários regulares de embarque e
desembarque de passageiro,
além de organização de filas,
reservas antecipadas e condi-

ções de utilização de píeres da
Orla. A venda de passagens
para passeios turísticos será
realizada em um posto creden-
ciado da Prefeitura. A Emsurb
fiscalizará, também, o uso das
áreas públicas pelos comer-
ciantes, de forma a não atrapa-
lhar o fluxo de pessoas que
visitam a Orla. A Empresa Mu-
nicipal manterá agentes fixos
da Diretoria de Operações que
ficarão responsáveis pela lim-
peza e manutenção das áreas
verdes.

O vice-presidente da Associa-
ção de Barqueiros, Elias do
Santos comemorou a reestru-
turação da Orla Pôr Sol. "Me-
lhorou 100% para todos nós
que vivemos do turismo. Nosso
dia-a-dia será completado mo-
dificado por causa dessa re-
forma. Sem contar que a
Prefeitura organizou tudo direi-
tinho, com fila única para rece-
ber os turistas, e isso vai

melhorar muito porque as pes-
soas agora vão direto para a bi-
lheteria e quem tiver na vez é
que vai levá-las. Vai melhorar
bastante. Tanto o governo
como a Prefeitura estão de pa-
rabéns", elogiou.

A obra de reforma da Orla
Pôr do Sol envolveu a recupe-
ração estrutural do atraca-
douro, instalação de defensas
náuticas e cunhos de amarra-
ção; revitalização do painel ar-
tístico; recuperação da
estrutura do totem metálico lo-
calizado na praça central de en-
trada da Orla, reforma dos
banheiros dos bares e constru-
ção de dois novos banheiros
externos que possibilitam aces-
sibilidade para idosos e pes-
soas com deficiência.

Também foram feitas a recu-
peração dos telhados e pintura
de todas as edificações da Orla,
a recuperação de todo o pas-
seio de concreto, a restauração
do deck e guarda-corpos de
madeira, a instalação de câme-
ras de segurança e de chuvei-
ros, a reforma do parque
infantil, melhorias na ilumina-
ção pública e a instalação do
atracadouro flutuante, além da
recuperação do muro de con-
tenção da Orla e instalação de
argolas para ancoragem das
embarcações menores.

Acompanharam a inaugura-
ção os deputados federais João
Daniel e Gustinho Ribeiro, o
deputado estadual Dilson de
Agripino, os vereadores cabo
Didi, Vinícius Porto, Bigode do
Santa Maria, Antônio Bitten-
court, Gonzaga, Camilo Lula e
Manuel Marcos.
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Prefeitura e Governo entregam
reforma da Orla Pôr do Sol

Mais turismo

Diversas autoridades, empresários do setor e populares prestigiaram a entrega da reforma da Orla Por do Sol

TCE E MP DE CONTAS

Aluno da rede pública visitam Câmara de Aracaju
VEREADOR DO FUTURO

A Câmara Municipal de Ara-
caju (CMA) recebeu na manhã
desta quinta-feira, 31, a visita
dos alunos do Colégio Estadual
Nelson Mandela, no bairro
Luzia. A visita dos alunos do
ensino médio faz parte do Pro-
jeto da Escola do Legislativo
Municipal de Aracaju “Conhe-
cendo o Parlamento – Vereador
do Futuro”, no qual os estudan-
tes têm a oportunidade de co-
nhecer como funciona o
legislativo municipal.

O diretor da Escola do Legis-
lativo Profª. Neuzice Barreto de
Lima da CMA, Vander Costa,
inicialmente ministrou uma pa-
lestra na Escola do Legislativo
para os alunos, com o objetivo
de falar sobre as Divisões dos
Poderes do Estado e a Repre-
sentatividade Política. “Nesse
segundo momento trazemos os
alunos para vivenciar in loco,
na prática, a atividade dos ve-

readores na Câmara Municipal.
Eles tiveram a oportunidade de
acompanhar a sessão na gale-
ria do Plenário. É a oportuni-
dade que os alunos têm de
conhecer a respeito da função
dos vereadores, resgatando a
questão da cidadania, da vivên-
cia com o sistema democrático,
para que os alunos possam co-
nhecer e crescer com essa
consciência do que é a função
do vereador”, explicou o diretor
Vander Costa.

O aluno da turma do 3º B, Lá-
zaro Santos Nogueira, foi
eleito o ‘Vereador do futuro’
durante a atividade na Escola
do Legislativo. “Essa experiên-
cia foi muito boa porque não
só possibilitou a mim como a
meus colegas conhecer mais
sobre a vida política. Isso de
certa forma é importante, pois
a população tem uma carência
desse conhecimento. Precisa-

mos conhecer mais o parla-
mento e a vida política, pois
nos colocam mais a parte de
como funciona o legislativo.
Essa experiência me fez aten-
tar mais nas ações dos políti-
cos do nosso município”,
frisou o estudante.

Para a aluna Vanessa Oliveira
dos Santos, participar desta vi-
vência é importante para co-
nhecer melhor o parlamento
municipal. “Geralmente a so-
ciedade tende a julgar o que

não conhece, são os preconcei-
tos. Então hoje podemos ter
uma visão mais ampla e conhe-
cer como funciona, para avaliar
melhor nossas escolhas políti-
cas. Durante a seleção do ve-
reador do futuro, percebi o
quanto é difícil criar leis e pro-
jetos, além de aprender a lidar
com as opiniões diferentes das
pessoas. A criação de um pro-
jeto agrada um e a outros não,
por diversos fatores e foi muito
boa essa experiência”, afirmou.

ANA LÍCIA MENEZES

MELHOROU 100%
PARA TODOS NÓS
QUE VIVEMOS DO
TURISMO. NOSSO
DIA-A-DIA SERÁ
COMPLETADO 
MODIFICADO POR
CAUSA DESSA 
REFORMA

Alunos do Colégio Estadual Nelson Mandela puderam conhecer um pouco

mais sobre a Casa Legislativa aracajuana

EDVALDO NOGUEIRA E BELIVALDO CHAGAS ENTREGARAM REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO QUE É APOSTA PARA ALAVANCAR TURISMO EM ARACAJU

Órgãos debatem melhoria
da Educação em Sergipe

A conselheira do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Su-
sana Azevedo, e o procurador-geral do Ministério Público de
Contas de Sergipe, João Augusto Bandeira de Mello, fizeram
parte do painel “Administração, Controle Social e Financiamento
da Educação” no IX Encontro Estadual da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação (Uncme), realizado nesta
sexta-feira, 1, no auditório do Real Praia Hotel.

A primeira palestra foi ministrada pela conselheira Susana Aze-
vedo que destacou o trabalho do Tribunal de Contas para melhorar
o nível da Educação em Sergipe. “Desde 2014, estamos fazendo este
trabalho, melhorando a Educação através dos TAG`s (Termo de
Ajustamento de Gestão), fazendo inspeções nesta área. Recente-
mente, criamos o Pacto pela Educação, envolvendo vários órgãos
fiscalizadores para que Sergipe ocupe um patamar melhor na Edu-
cação do país. Hoje, Sergipe lidera o pior índice do Brasil. Nós não
podemos ficar parados com isto que está acontecendo. Temos que
fazer alguma coisa para melhorar a Educação e ir atrás dos resulta-
dos. Os recursos são gastos todos os meses, mas não estamos tendo
o resultado que realmente a gente merece”, disse Susana. 

A conselheira apresentou um vídeo mostrando a diferença entre
o Brasil e a Coréia do Sul em relação à política de educação, pro-
vando que não é uma questão apenas de quantidade de investi-
mento, mas de eficiência. Divulgou outro vídeo mostrando a
importância do lado psicoemocional da educação dos alunos. E des-
tacou o papel dos conselheiros municipais de fazer o controle social,
de estar junto da comunidade, ouvir reclamações e fazer com que a
educação seja impulsionada.

Na sua explanação, o procurador-geral do MP de Contas, Bandeira
de Mello, fez um balanço da experiência do MP na área da Educação.
“Tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público de Contas
têm uma participação importante na Educação seja fomentando o
tema, seja aglutinando setores como Undime (União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação, Uncme, Fames (Federação dos
Municípios do Estado de Sergipe), Secretaria de Estado da Educação
e outros órgãos de controle. E este evento é importante para trazer
esta experiência e capacitar os conselheiros municipais de educação
que são peças-chave importantíssimas para o desenvolvimento da
educação em no nosso estado”, disse o procurador-geral.  

O presidente da Uncme, Manoel Humberto, afirmou que o Tribunal
de Contas e MP de Contas são parceiros fundamentais para que Ser-
gipe possa atingir as metas estipuladas pelo Governo Federal, Esta-
dual e Municipais. “O apoio do Tribunal é imprescindível,
principalmente, em relação ao Índice de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica (Ideb) e aos Sistemas Municipais de Educação para que
tenhamos uma Educação de qualidade em todos os sentidos possí-
veis”, disse Humberto, salientando o trabalho da conselheira Susana
Azevedo na área da Educação.  

GILTON ROSAS


