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INFRAESTRUTURA

Obras de
pavimentação
devem favorecer
a mobilidade
urbana
Além da pavimentação asfáltica, obras
em paralelepípedo também contemplam
moradores de diversas ruas.

O mês de julho chegou com diversas obras de
pavimentação das ruas de Rosário do Catete.
Obras de pavimentação asfáltica, que sã
executadas a partir da parceria com o Governo
do Estado, e obras de pavimentação em
paralelepípedo,

por

meio

da

Secretaria

Municipal da Infraestrutura.
As

obras

de

pavimentação

asfáltica

contemplam a Rua B, no Conjunto Otacílio
Vieira de Melo; a Avenida Abílio Curvello de
Mendonça, as ruas A e D, no Conjunto
Balneário; a Rua Afonso Pena e as ruas do
Conjunto Angelina Colavite. A pavimentação
em paralelepípedo contempla os moradores da
Rua Padre Gilson Garcia, Rua 1 e ruas da
Fazenda Comunitária. São mais de 5 km de
pavimentação.
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ASSISTÊNCIA

Banco de Alimentos
distribui kits de
produtos agrícolas
Nesta entrega, além dos milhos oriundos da horta comunitária
do Complexo da Assistência Social, também foram distribuídas
hortaliças doadas por agricultores da Região de Itabaiana/SE.
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ASSISTÊNCIA

Banco de Alimentos distribui
kits de produtos agrícolas
A Secretaria Municipal de Assistência
e Desenvolvimento Social, por meio do
Banco

de

Alimentos,

realizou

na

quarta-feira (20), mais uma entrega de
kits de produtos agrícolas para famílias
que residem no Conjunto Etelvino
Barreto e na Vila Cajá, em Rosário do
Catete/SE. Nesta entrega, além dos
milhos oriundos da horta comunitária
do Complexo da Assistência Social,
também foram distribuídas hortaliças
doadas por agricultores da Região de
Itabaiana/SE.
Segundo o Índice de Pesquisa sobre o
Desperdício de Alimentos do Programa
das Nações Unidas para o Meio
Ambiente (PNUMA), os alimentos mais
desperdiçados

em

2020

nos

supermercados brasileiros foram frutas,
legumes e verduras, o que corresponde
a 5,25% do faturamento bruto. Se por
um

lado,

as

maiores

perdas

nos

supermercados são de frutas, legumes
e verduras, por outro lado, estes são
extremamente
populações

os
mais

itens

que

carentes

as
não

conseguem comprar.

O Banco de Alimentos desenvolve ações com objetivo de beneficiar famílias
em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar. Como
equipamento público de alto impacto social, visa o combate ao desperdício
de alimentos, garantir o direito humano à alimentação, reduzir a fome e a
insegurança alimentar, além de fomentar o desenvolvimento econômico
agrícola local. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o
acesso a alimentos seguros é essencial para a saúde e o bem-estar das
pessoas, dos animais e do meio ambiente. Somente quando os alimentos são
seguros podemos aproveitar ao máximo seu valor nutricional e os benefícios
mentais e sociais de compartilhar uma refeição segura.
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EDUCAÇÃO

Reunião formativa
com técnicos da
Educação em
Rosário do Catete

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e
da

Cultura

(SEDUC),

por

intermédio

do

Departamento de Educação (DED), em parceria
com a Assessoria de Colaboração e Assistência aos
Municípios

(ASCAM),

segunda-feira

(18),

a

realizou
formação

na

manhã

dos

de

técnicos,

coordenadores e gestores escolares da unidades
envolvidas na execução do Programa Sergipe na
Idade Certa (ProSIC). A ação aconteceu na sede da
Secretaria Municipal de Educação de Rosário do
Catete.
O encontro foi realizado com a finalidade de
alinhar estratégias de intervenções pedagógicas no
combate à distorção idade/série na Rede Pública
Municipal.
A secretária municipal adjunta de Educação,
Edjária Chagas, e os demais técnicos da Rede
Pública

Municipal

participaram

do

encontro

formativo.
De acordo com o Departamento de Educação
(DED), a diminuição da distorção idade-série nos
anos iniciais caiu de 21,06% em 2019 para 10,81%
em 2021; os anos finais, de 42,81 em 2019 para
22,77% em 2021. No total, desde que iniciou, o
programa já matriculou 7.524 estudantes, sendo
2.700

promovidos,

1.602

acelerados

e

2.386

concluíram o Ensino Fundamental, sendo 1576 do
8º ano.
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CULTURA

São João de Ruas valoriza
manifestação popular
A programação do São João de Ruas de Rosário do Catete, que
iniciou em junho, terminou no dia 9 de julho, com a primeira edição
da Ressaca do Conjunto Bela Vista, organizada pelos moradores. No
palco, apresentações musicais de Wanderson Thomé, Nossa Cor e de
trios pé de serra.
A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria Municipal
da Cultura, apoiou a festa da comunidade, que segundo os
organizadores, deve integrar o calendário cultural do Município.
Em julho, também foi a vez do do São João de Ruas invadir o
Povoado Siririzinho. No dia 8, Dia da Emancipação Política de Sergipe,
a comunidade dançou muito forró com Swing Fatal, Ciane Arruda,
Túlio Santana e Tempero Caseiro.
Além da grande Festa do Catete, considerada a maior prévia junina
de Sergipe, a Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da Secretaria
Municipal da Cultura, apoiou os eventos em diversas comunidades,
tanto na sede, como no Povoado Siririzinho.
Rosário do Catete segue avançando e valorizando as manifestações
culturais do nosso Povo.
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ASSISTÊNCIA

Prefeitura de Rosário do Catete
distribui 1.100 cestas básicas
As cestas beneficiam famílias rosarenses que foram cadastradas levando em
consideração a situação de vulnerabilidade socioeconômica.

A Prefeitura de Rosário do Catete,

As relações dos beneficiários

por meio da Secretaria Municipal de

ficaram disponíveis para consulta nos

Assistência

seguintes locais: sede da Secretaria

e

Desenvolvimento

Social (Semades), realizou na quarta-

Municipal

feira (13), no ginásio de esportes, a

Desenvolvimento Social; sede da

entrega de cestas básicas, que deve

Secretaria Municipal de Saúde; sede

beneficiar 1.100 famílias rosarenses

da

em

vulnerabilidade

Educação; Escola Municipal Cônego

distribuição

Serapião Machado, no Tamandaré, e

situação

de

socioeconômica.

A

da

Assistência

Secretaria

acontecerá até às 12h e retorna às

no

Centro

13h até às 17h.

Assistência

e

Municipal

de

do

de

Referência

de

(CRAS),

no

Social

Povoado Siririzinho.
A fim de evitar aglomeração, a
entrega

das

cestas

básicas

foi

Também no dia 13, no turno

dividida de acordo com as letras

vespertino,

iniciais

Povoado

dos

nomes

dos

os

beneficiários

Siririzinho

retiraram

do
as

contemplados. Para a retirada do

cestas básicas na Escola Municipal

benefício, o beneficiário apresentou

Professora Ernestina Silva.

o

CPF,

NIS

e

RG

(ou

outro

documento oficial com foto como a
Carteira de Trabalho ou Carteira
Nacional de Habilitação).
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ESPORTE

CAMPEONATO MUNICIPAL
DE FUTEBOL AMADOR
O mês de julho também marcou o início do Campeonato
Municipal de Futebol Amador 2022. Na abertura, no dia 8, no
Estádio Municipal Policarpo Diniz de Resende, ocorreu a
disputa entre Corinthians e Coritiba.
Além do excelente público, a abertura do campeonato contou
com a presença de autoridades, que prestigiaram os
desportistas locais. A Prefeitura de Rosário do Catete
preparou uma logística para a competição, que deve
movimentar nossa economia local.
A Prefeitura de Rosário do Catete também realizou a doação
de fardamentos para as equipes que participam do
campeonato: Corinthians, Coritiba, Vasco, América, Grêmio,
Independente e Juventus.
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SAÚDE

ROSÁRIO CONTRA COVID-19
O Município de Rosário do Catete avança no combate ao
coronavírus! Desde terça-feira (26), a Secretaria Municipal da
Saúde iniciou a aplicação da vacina contra Covid-19 para o
público com faixa etária de 3 a 5 anos de idade. A vacinação
acontece no prédio da Secretaria Municipal da Saúde, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 11h. Os pacientes devem
comparecer munidos dos cartões do SUS, de vacinação e
documento de identificação com foto.
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ASSISTÊNCIA SOCIAL

Primeira edição do Encontro de
Troca de Mudas reúne agricultores
em Rosário do Catete
A primeira edição do Encontro de

A coordenadora do Banco de

Troca de Mudas do Banco de

Alimentos, a nutricionista Ana Paula

Alimentos do Município de Rosário

dos Santos, disse que o encontro foi

do Catete reuniu na manhã de

um importante momento para troca

quarta-feira (27), no Complexo de

de

Assistência

encontro

Social,

dezenas

de

experiência.
é

“O
essencial

primeiro
para

agricultores da sede e do Povoado

transmissão

Siririzinho. O objetivo é a promoção

durante o cultivo dos alimentos.

e a integração entre os produtores

Precisamos aprender novas formas

rurais e o incentivo a diversificação

para o cultivo da terra a fim de obter

de produtos para aquisição e doação

mais aproveitamento dos alimentos

do Banco de Alimentos Vereador

e o Banco de Alimentos Municipal é

Epaminondas Barreto da Silva.

uma ferramenta fundamental neste

Durante

o

credenciamento

evento
dos

houve

agricultores,

coffee break com produtos naturais,
trocas das mudas de salsa, couve,
rúcula, alface, macaxeira, inhame,
manjericão,

pinha

entre

outras;

exposição de produtos da horta
comunitária;

e

palestra

com

professor Chaski, ativista da ONG
Pachamama e co-criador do projeto
Espiral

Comunitário,

que

já

implantou mais de 80 hortas na
América Latina.
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de

processo”, afirmou.

conhecimento

CULTURA

Festa de Senhora Sant'Ana anima
moradores de Siririzinho

Durante as festividades em honra à
Padroeira do Povoado Siririzinho,
em Rosário do Catete/SE, Senhora
Sant'Ana, diversas manifestações
culturais foram realizadas como a
apresentação da Banda Musical
Sagrada Família, de Siriri; o cortejo
do

Batalhão

do

Rosário

e

a

participação da Banda de Música
Nossa Senhora do Rosário, na
procissão no domingo (31).
Além do novenário, a festa contou
com quermesse, batizados; missa
solene celebrada pelo Pe. Gustavo e
procissão.
Além do novenário preparatório
para a Festa de Senhora Sant'Ana, a
Prefeitura de Rosário do Catete
também

contribuiu

com

a

programação social com shows de
Juninho Rodriguez, Alma Gêmea,
Forró Brasil, Banda Cuscuz com
Leite, Lala Amor Cigano, Túlio
Santana e Diácono Rômulo Canuto.
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SERVIÇOS URBANOS

Prefeitura adquire veículo tipo VUC
com recursos próprios
A Prefeitura de Rosário do Catete adquiriu mais um veículo com
recursos próprios. O pequeno utilitário do tipo VUC (Veículo Urbano de
Carga) ficará à disposição da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
com objetivo de auxiliar no transporte de cargas e no desenvolvimento
das diversas ações atribuídas à pasta municipal.
A entrega simbólica da chave do veículo aconteceu na manhã de
segunda-feira (11), na Praça Dr. Clodoaldo Passos, no Centro de Rosário
do Catete/SE.
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INFRAESTRUTURA

A Prefeitura de Rosário do Catete, por meio da
Secretaria Municipal da Infraestrutura, iniciou
A obra é fundamental na
geração de empregos diretos
e indiretos para a população
rosarense.

na primeira semana de julho, a obra de reforma
do Balneário Parque Aquático. Uma importante
ação de reestruturação do belo cartão-postal
rosarense, que deve impulsionar o turismo e o
comércio local.
Já na fase de obras, diversos postos de
empregos são gerados aos rosarenses de forma
direta e indireta.
Em breve, a população vai desfrutar de uma
área de lazer e entretenimento, que vai destacar
nosso Município ainda mais no cenário turístico
de Sergipe.
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EXPEDIENTE

CÍCERO SOUZA SILVA NETTO
Assessor de Comunicação Social

KEIZER SANTOS

Diretor de Jornalismo

GIVALDO VIEIRA SANTOS
Chefe de Cerimonial

MAYRON RAFAEL DA HORA
Assessor

GUSTAVO SILVA DE ALMEIDA PAULO CÉSAR SANTOS MOURA
Fotógrafo

FRANCISCO CANINDÉ DANTAS
Diretor de Marketing Institucional
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Fotógrafo

WENDEL FELIPE SANTANA DOS SANTOS

Editor de vídeo

